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Nazwa kierunku: Kryminologia 
Poziom studiów: I stopień  

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 6 

Profil studiów: ogólnoakademicki 

Dziedzina: nauki społeczne 

Dyscyplina/Dyscyplinyi: nauki socjologiczne 

 

Efekty uczenia się dla przedmiotów ogólnouniwersyteckich (lektoraty, wychowanie fizyczne, przedsiębiorczość, przedmioty misyjne) określone są w odrębnych 
uchwałach Senatu 

 

Symbol 
efektu 

kierunkowego 
 

Kierunkowe efekty uczenia się 

Odniesienie do 
Uniwersalnych 
charakterystyk 

pierwszego 
stopnia 

poziomów 6-8 
PRKii 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6-8 

PRKiii 

 
 

Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6 i 7 

PRK dla 
dziedziny sztukiiv 

 
Odniesienie do 
charakterystyk 

drugiego stopnia 
poziomów 6 i 7 

PRK dla 
kwalifikacji 

inżynierskichv 

 Wiedza: absolwent zna i rozumie 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_W01 
Zna i rozumie teorie i metodologię z zakresu nauk społecznych i umiejscowienie 

przedmiotowe kryminologii w tym systemie 
P6U_W1 P6S_WG1 

  

K_W02 
Zna i rozumie relacje kryminologii z innymi dziedzinami z zakresu nauk 

społecznych w szczególności z nauk socjologicznych, nauk o bezpieczeństwie, 
nauk o polityce i administracji, nauk prawnych i psychologii 

P6U_W1 P6S_WG1 
  

K_W03 
Zna i rozumie reguły prawne funkcjonowania obywatela w Polsce i Unii 

Europejskiej, a także przysługujące człowiekowi prawa i możliwości prawnej 
ochrony 

P6U_W2 P6S_WK2 
  

K_W04 
Zna i rozumie uwarunkowania zjawisk społecznych oraz metody diagnozy i 

pomiaru społecznego, a także funkcjonowania człowieka w zróżnicowanych i 
złożonych strukturach społecznych  

P6U_W2 
P6S_WG1 
P6S_WK1 

  

K_W05 
Zna i rozumie procesy i zagadnienia związane z zachowaniem bezpieczeństwa 
człowieka w świecie realnym jak i wirtualnym, szczególnie w różnych formach 

przedsiębiorczości 
P6U_W2 P6S_WK3 

  

K_W06 
W zaawansowanym stopniu zna i rozumie fundamentalne zagadnienia z 

zakresu kryminologii 
P6U_W1 P6S_WG1 
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K_W07 
Zna i rozumie złożoność zagadnień związanych z przestępczością, ochroną 

ofiar przestępstw oraz profilaktyką w przeciwdziałaniu patologiom społecznym, 
wynikającym ze współczesnej cywilizacji  

P6U_W2 P6S_WK1 
  

K_W08 
Zna i rozumie różnego rodzaju formy przedsiębiorczości wynikające z rynku 

pracy w obszarze zawodu kryminologa 
P6U_W2 

P6S_WK2 
P6S_WK3 

  

K_W09 
Zna i rozumie specjalistyczne metody, techniki i narzędzia wykorzystywane w 

kryminologii  
P6U_W1 P6U_WG1 

  

K_W10 
Zna i rozumie etyczne i prawne aspekty zawodu kryminologa, a także 
podstawowe pojęcia z zakresu prawa autorskiego i ochrony własności 

intelektualnej oraz zachowania praw i poszanowania godności człowieka 
P6U_W2 

P6S_WK2 
P6S_WK3 

  

 Umiejętności: absolwent potrafi 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_U01 Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu kryminologii P6U_U1 
P6S_UW1 
P6S_UK1 

  

K_U02 
Potrafi formułować i rozwiązywać złożone problemy badawcze oraz 
wykorzystywać wiedzę z zakresu różnych dyscyplin do tworzenia 

zaawansowanych modeli kryminologicznych 
P6U_U3 

P6S_UW1 
P6S_UK1 
P6S_UK2 

  

K_U03 
Potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę z zakresu nauk socjologicznych, nauk o 

bezpieczeństwie, nauk o polityce i administracji, psychologii oraz nauk o 
zdrowiu w kontekście realizacji celów zawodowych 

P6U_U2 P6S_UW1 
  

K_U04 
Potrafi posługiwać się najnowszymi technologiami i technikami w analizie 

kryminalistycznej 
P6U_U3 P6S_UK1 

  

K_U05 

Potrafi w sposób sprawny wykorzystywać metody, techniki i narzędzia w 
procesie analizy kryminalistycznej w szczególności w celu wyjaśniania 

poszczególnych przestępstw wymagających współdziałania z innymi osobami w 
ramach prac zespołowych 

P6U_U1 
P6U_U3 

P6S_UW1 
P6S_UO1 
P6S_UO2 

  

K_U06 
Potrafi w sposób uporządkowany diagnozować złożone problemy społeczne i 

wysunąć propozycję ich rozwiązania w obszarze kryminologii 
P6U_U1 

P6S_UW1 
P6S_UK2 

  

K_U07 
Potrafi zapewnić sobie i innym ochronę bezpośrednią albo poprzez wskazanie 

systemowych rozwiązań 
P6U_U1 P6S_UW1 

  

K_U08 
Potrafi w sposób adekwatny posługiwać się normami i regułami prawa, 
zapewniającymi człowiekowi bezpieczeństwo funkcjonowania w życiu 

społecznym 
P6U_U1 

P6S_UW1 
P6S_UK1 

  

K_U09 
Potrafi w zderzeniu z przestępczością planować i organizować pracę 

indywidualną jak i zespołową, a także budować sieć relacji z osobami z innych 
dziedzin nauki 

P6U_U3 
P6S_UO1 
P6S_UO2 

  

K_U10 
Potrafi indywidualnie zaplanować poszczególne czynności w analizie 

kryminalistycznej oraz w prewencji zachowań przestępczych 
P6U_U2 P6S_UO1 

  

K_U11 
Potrafi uczestniczyć w sposób aktywny w dyskusjach i debatach związanych z 

kryminologią z użyciem specjalistycznej terminologii 
P6U_U3 

P6S_UK1 
P6S_UK2 
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K_U12 
Potrafi identyfikować współczesne zagrożenia związane z przestępczością i 

patologiami społecznymi oraz przyczyny i następstwa dokonanych przestępstw 
w konkretnych środowiskach społecznych 

P6U_U1 P6S_UK1 
  

K_U13 
Potrafi w sposób praktyczny realizować idee uczenia się przez całe życie 

wynikającą z interdyscyplinarnego charakteru kryminologii  
P6U_U2 P6S_UU1 

  

K_U14 
Potrafi tworzyć dane statystyczne i odczytywać z nich informacje w obszarze 

kryminologii oraz nauk społecznych 
P6U_U1 P6S_UW1 

  

K_U15 
Potrafi systemowo formułować narzędzia potrzebne do zwalczania różnych 

form przestępczości 
P6U_U3 P6S_UW1 

  

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_K01 
Jest gotów w sposób odpowiedzialny do pracy w instytucjach państwowych i 

prywatnych w zawodzie kryminologa  
P6U_K1 P6S_KR1 

  

K_K02 
Jest gotów do pomocy ofiarom przestępstw oraz zapobieganiu rozprzestrzeniania 

się przestępczości  
P6U_K2 P6S_KO1 

  

K_K03 
Jest gotów do samodzielnego poszerzania zasobu wiedzy i umiejętności przy 

zastosowaniu krytycznego myślenia w obszarze kryminologii 
P6U_K2 

P6S_KK1 
P6S_KK2 

  

K_K04 
Jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy poprzez posługiwanie się 

specjalistyczną wiedzą kryminologiczną   
P6U_K1 P6S_KO3 

  

K_K05 
Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania realizacji jej 

reguł od innych 
P6U_K2 P6S_KR1 

  

K_K06 
Jest gotów do odpowiedzialnego wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w 
życiu zawodowym, dbając o dorobek i tradycję zawodów oraz środowisko pracy 

P6U_K1 P6S_KR1 
  

K_K07 
Jest gotów do rozwiazywania złożonych problemów społecznych i doskonalenia 

poszczególnych środowisk społecznych z naciskiem na prewencje zachowań 
przestępczych 

P6U_K1 P6S_KO2 
  

K_K08 
Jest gotów w sposób usystematyzowany rozwiązywać problemy społeczne i 
profesjonalnie dochodzić z właściwymi metodami dla kryminologii prawdy o 

zjawiskach przestępczych  
P6U_K2 P6S_KK2 

  

 

                                                           
i W przypadku przyporządkowania kierunku do więcej niż jednej dyscypliny, należy wskazać dyscyplinę wiodącą. 
 
ii Uniwersalne charakterystyki pierwszego stopnia uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji – Ustawa z dn. 22 grudnia 2015 r. o 

Zintegrowanych Systemie Kwalifikacji 
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iii Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r.  - część I 

iv Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki – dla dziedziny sztuki – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. - część II 

v Charakterystyki drugiego stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomach 6-8 Polskiej Ramy Kwalifikacji typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, umożliwiających uzyskanie kompetencji inżynierskich – Rozporządzenie MNiSW z dnia 14 listopada 2018 r. - część III 

 


