
 

 

 

 

 

 

Uchwała Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 

 

Nr 110/2017/2018 

 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 

 
 

w sprawie określenia zakładanych efektów kształcenia dla kierunku studiów kryminologia – 

studia pierwszego stopnia, praktyczny profil kształcenia 

 

 

 

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym           

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 z późń. zm.) oraz § 39 ust. 1 pkt 9) Statutu Uniwersytetu Kazimierza 

Wielkiego 

 

 

Senat uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Określa się efekty kształcenia dla kierunku studiów kryminologia  – studia pierwszego 

stopnia, praktyczny profil kształcenia. 

 

§ 2 

 

Opis efektów kształcenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

 

 

Zgodność z protokołem stwierdzam             Przewodniczący Senatu UKW 

                      Rektor 

 

 

 

mgr Iwona Staszewska-Chyła                  prof. dr hab. Jacek Woźny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzemplarz nr .../9/2017/2018 



Załącznik Nr 1 

do Uchwały Nr 110/2017/2018 

Senatu UKW 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 
…………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 
 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA KIERUNKU STUDIÓW 
 

Nazwa kierunku studiów: 
kryminologia  

Profil kształcenia: 
praktyczny 

Poziom kształcenia: 
studia pierwszego stopnia 

Forma studiów: 
stacjonarne, niestacjonarne 

Tytuł zawodowy uzyskiwany przez 
absolwenta: licencjat 

Kierunek studiów realizowany w 
obszarze/obszarach kształcenia:  obszar nauk społecznych 

Obszar/obszary kształcenia ze 
wskazaniem % realizacji efektów 
kształcenia w każdym z wymienionych 
obszarów kształcenia: 

obszar nauk społecznych 100% 

Obszar/obszary kształcenia ze 
wskazaniem % udziału poszczególnych 
obszarów kształcenia w całym programie 
studiów (suma udziałów wynosi 100%)* 

nie dotyczy 

skazanie  dziedzin nauki/dziedzin sztuki, 
do których odnoszą się efekty kształcenia 
ze wskazaniem % udziału poszczególnych 
dziedzin  nauki/dziedzin sztuki (suma 
udziałów wynosi 100%): 

Dziedzina nauk prawnych – 60% 
Dziedzina nauk społecznych – 40% 

Dziedziny i odpowiadające im dyscypliny 
naukowe/ dyscypliny artystyczne**: 

Dyscypliny w dziedzinie nauk prawnych: 
- prawo  
Dyscypliny w dziedzinie nauk społecznych: 
- socjologia 
- psychologia 
- pedagogika 

Dyscyplina wiodąca: 
prawo 

 
 
 
 
………………………………………….                                      ……………………………………………….…… 
   data i podpis                     data i podpis 
dyrektora instytutu/kierownika katedry     kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej 
 
 
Objaśnienie: 
* Wypełnić należy tylko w przypadku kierunków studiów wieloobszarowych. W przypadku studiów jednoobszarowych należy wpisać: nie dotyczy 
** Należy wpisać dziedzinę nauki/sztuki, a następnie wymienić dyscypliny realizowane na danym kierunku studiów w zakresie wymienionej dziedziny. 

 
 
 

 



…………………………………… 
pieczątka jednostki organizacyjnej 
 

EFEKTY  KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU 
 

określone Uchwałą Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 
Nr 110/2017/2018 

z dnia 26 czerwca 2018 r. 
 

 
Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów:  
Wydział Administracji i Nauk Społecznych 

 
Nazwa kierunku studiów: kryminologia 

 
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia 

 
Profil kształcenia: praktyczny  

L.p. 

symbol 
kierunkowych 

efektów 
kształcenia 

kierunkowe 
efekty kształcenia 

odniesienie do 
charakterystyki 

obszarowej efektów 
kształcenia 

(kod składnika opisu) 

odniesienie do 
charakterystyki 
ogólnej efektów 

kształcenia 
(kod składnika opisu) 

Wiedza 

1. K_W01 
 

zna i rozumie 
metodologię pracy 
umysłowej, w 
szczególności badań i  
pisania prac naukowych w 
zakresie kryminologii 

P6S_WG_S_1 
 

P6S_WG 
 
 
 

2. K_W02 zna  podstawowe 
zagadnienia teoretyczne z 
zakresu kryminologii oraz 
techniki wyszukiwania 
wiedzy jej dotyczącej  

3.  K_W03 zna i rozumie miejsce 
kryminologii w systemie 
nauk społecznych oraz jej 
relacje do innych nauk  

P6S_WG S_2 
 

4.  K_W04 zna systemy 
informatyczne i zasoby 
sieciowe 

5.  K_W05 zna i rozumie miejsce 
kryminologii jako nauki 
interdyscyplinarnej 
łączącej elementy wiedzy 
w szczególności z zakresu 
prawa, socjologii, 
psychologii, nauk 
przyrodniczych i ścisłych  

6. K_W06 zna i rozumie cechy 
człowieka determinujące 
popełnianie przestępstw, 
stawanie się ich ofiarą, 
podejmowanie zachowań 
patologicznych, w tym 

P6S_WG_S_3 
 



autodestrukcyjnych 

7.  K_W07 zna rodzaje struktur 
społecznych, instytucji  
oraz norm i zasad, w 
oparciu o które one 
funkcjonują w sferze 
determinowania, 
zapobiegania i zwalczania 
przestępczości 

8. K_W08 zna i rozumie zależność 
poziomu i rodzajów 
przestępczości od 
otoczenia społecznego i 
ekonomicznego 

9. K_W09 zna i rozumie pojęcia i 
instytucje z zakresu 
poszczególnych obszarów 
kryminologii i nauk z nią 
związanych mających 
znaczenie dla 
zapobiegania, 
rozpoznawania i 
zwalczania przestępczości 
oraz zachowań 
patologicznych z nią 
związanych 

P6S_WK_S_1 
 

P6S_WK 

10. K_W10 zna i rozumie wzajemne 
zależności pomiędzy 
symptomatologią 
przestępczości i zachowań 
patologicznych a 
zmianami  społeczno-
gospodarczymi  

11. K_W11 zna i rozumie społeczne, 
filozoficzne i etyczne oraz  
psychologiczne 
uwarunkowania 
kryminologii i jej 
elementów, w 
szczególności 
wiktymologii i suicydologii 

12. K_W12 
 
 
 

zna oraz rozumie istotę i 
zasady ochrony własności 
intelektualnej, w tym 
własności przemysłowej i 
praw autorskich oraz  rolę 
prawa, filozofii i etyki w 
tym zakresie 

13. K_W13 
 

zna i rozumie cechy 
charakterystyczne 
przestępczości przeciwko 
dobrom intelektualnym 
 

∑ 13    



Umiejętności 

1. K_U01 potrafi identyfikować 
negatywne zjawiska, w 
szczególności 
przestępczość, 
konstrukcje prawne oraz 
instytucje ją rozpoznające 
i zwalczające w 
kontekście umocowań 
prawnych ich organizacji i 
funkcjonowania 

P6S_UW_S_1 
 
 
 

P6S_UW     
 

2. K_U02 potrafi identyfikować 
problemy, zjawiska i 
procesy wpływające na 
przestępczość i inne 
zjawiska patologiczne 
oraz  wykorzystywać 
wiedzę teoretyczną w 
praktycznym 
rozwiązywaniu 
problemów ich 
dotyczących w 
szczególności ich 
zapobieganiu i zwalczaniu 

3.  K_U03 potrafi prognozować 
zmiany społeczne i 
gospodarcze mające 
wpływ na poziom i 
rodzaje przestępczości 
oraz innych zachowań 
patologicznych z 
wykorzystaniem 
właściwych metod  

P6S_UW_S_2 
 

4. K_U04 potrafi posługiwać się 
systemem prawa 
polskiego, w 
szczególności  prawa 
karnego, które dotyczy 
rozpoznawania, 
przeciwdziałania i 
zwalczania przestępczości 
oraz innych zjawisk 
patologicznych 

P6S_UW_S_3 
 
 

5.  K_U05 potrafi wyszukiwać 
przepisy prawne, ustalać 
zakres ich obowiązywania 
z uwzględnieniem 
dokonanych nowelizacji, 
interpretować je zgodnie 
z regułami wykładni 

6. K_U06 potrafi odnaleźć i 
przeanalizować 
piśmiennictwo z zakresu 
kryminologii i dziedzin 
wiedzy z nią związanych, 
w szczególności prawa, 



odnoszące się do 
określonych stanów 
faktycznych dotyczących 
przestępczości oraz 
innych zjawisk 
patologicznych 

7. K_U07 potrafi sporządzać 
typowe pisma w 
postępowaniach 
prowadzonych na 
podstawie ustaw oraz 
podejmować 
podstawowe czynności w 
tych postępowaniach, w 
szczególności dotyczących 
zapobiegania i zwalczania 
przestępczości 

8.  K_U08 posiada umiejętność 
obsługi programów 
komputerowych i 
narzędzi informatycznych 

9.  K_U09 potrafi komunikować się 
przy użyciu 
specjalistycznej 
terminologii 

 P6S_UK  
 

10.  K_U10 potrafi brać udział w 
debacie w oparciu o 
argumentację 
kryminologiczną 

11. K_U11 potrafi nawiązywać 
relacje interpersonalne 
oraz komunikować się z 
innym osobami 

12.  K_U12 potrafi posługiwać się 
językiem obcym na 
poziomie B2 

13. K_U13 potrafi planować i 
organizować pracę 
mającą na celu 
przeciwdziałanie i 
zwalczanie przestępczości 
oraz innych 
niekorzystnych zjawisk 
społecznych 

 P6S_UO  
 

14. K_U14 potrafi planować i 
organizować pracę 
indywidualną oraz 
zespołową 

15.  K_U15 potrafi planować i 
realizować poznawanie 
niekorzystnych zjawisk 
społecznych i ich wpływ 
na strukturę 
przestępczości i innych 
zachowań patologicznych 
oraz identyfikować 

 P6S_UU  
 



przepisy prawne ich 
dotyczące 
 

Ʃ 15    

Kompetencje społeczne 

1.  K_K01 jest gotów do oceny 
posiadanej wiedzy w 
zakresie kryminologii, 
niezbędnej do 
rozpoznawania, 
zapobiegania i zwalczania 
przestępczości i innych 
niekorzystnych zjawisk 
społecznych przez 
pryzmat zmieniającej się 
rzeczywistości społecznej 
oraz gospodarczej 

 P6S_KK  
 
 

2.  K_K02 jest gotów do uznawania 
znaczenia wiedzy z 
zakresu prawa  

3. K_K03 jest gotów do wypełniania 
zobowiązań społecznych 
w ramach zapobiegania i 
zwalczania przestępczości 
oraz innych zjawisk 
patologicznych 

 P6S_KO   
 

4.  K_K04 jest gotów do inicjowania 
działań na  rzecz interesu  
publicznego  

5.  K_K05 jest przygotowany do 
przedsiębiorczego 
myślenia oraz działania w 
zakresie zwalczania i 
zapobiegania 
przestępczości i innych 
niekorzystnych zjawisk 
społecznych 

6. K_K06 jest gotów do 
odpowiedzialnego, 
zgodnego z prawem, 
pełnienia ról zawodowych 
w zakresie zapobiegania i 
zwalczania przestępczości 
i innych zjawisk 
patologicznych  

 P6S_KR    
 

7.  K_K07 umie odnaleźć się w 
sytuacjach trudnych 

8. K_K08 jest przygotowany do 
przestrzegania zasad etyki 

9. K_K09 ma świadomość dbałości 
o dorobek i tradycje 
zawodu 

Ʃ 9    

 
 
 


