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Nazwa kierunku: Kryminologia 
Poziom studiów: II stopień 

Poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji: 7 

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 w pogłębionym stopniu teorie i metodologię z zakresu nauk 

społecznych i umiejscawia przedmiotowo kryminologię w tym systemie  
P7U_W1 P7S_WG1 

  

K_W02 

Zna i rozumie główne tendencje rozwoje nauk socjologicznych, nauk o 
bezpieczeństwie, nauk o polityce i administracji, psychologii i nauk o zdrowiu, 
w szczególności metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między tymi 

dyscyplinami w odniesieniu do kryminologii 

P7U_W1 P7S_WG2 

  

K_W03 
Zna i rozumie skutki i uwarunkowania pracy zawodowej kryminologa w różnych 

formach przedsiębiorczości 
P7U_W2 P7S_WK3 

  

K_W04 
Zna i rozumie uwarunkowania i dylematy związane z przestępczością, ochroną 

ofiar przestępstw oraz profilaktyką dotyczącą przeciwdziałania patologiom 
społecznym wpływającym na współczesną cywilizację 

P7U_W2 P7S_WK1 
  

K_W05 
Zna i rozumie w zaawansowanym stopniu metody, techniki, narzędzia 

wykorzystywane w obszarze kryminologii oraz szczegółowo fundamentalne 
zagadnienia z zakresu kryminologii 

P7U_W1 P7S_WG1 
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K_W06 

Zna i rozumie prawne i etyczne uwarunkowania zawodu kryminologa, także z 
zakresu prawa autorskiego i własności przemysłowej oraz dokonuje 

właściwego zastosowania zdobytej wiedzy w analizie kryminalistycznej i 
prewencji zachowań przestępczych 

P7U_W2 P7S_WK2 

  

K_W07 

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu zaawansowane zagadnienia z zakresu 
nauk socjologicznych, kluczowe uwarunkowania człowieka w otaczającym 

życiu społecznym, szczególnie w uporządkowany sposób kontekst jego 
funkcjonowania w zróżnicowanych i złożonych strukturach społecznych oraz 

metody diagnozy i pomiaru tych zjawisk 

P7U_W1 
P7U_W2 

P7S_WG1 
P7S_WG2 

  

 Umiejętności: absolwent potrafi 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_U01 

Potrafi formułować i testować hipotezy do rozwiązywania analiz 
kryminogennych z wykorzystaniem nauk socjologicznych, nauk  o 

bezpieczeństwie, nauk o polityce i administracji, psychologii oraz nauk o 
zdrowiu 

P7U_U1 
 

P7S_UW3 
 

  

K_U02 
Potrafi posługiwać się specjalistyczną terminologią z zakresu kryminologii i 

wykorzystywać ją do wielopoziomowej komunikacji na tematy specjalistyczne z 
szerokim gronem odbiorców 

P7U_U1 
P7U_U2 

P7S_UW1 
P7S_UK1 

  

K_U03 
Potrafi prawidłowo dobrać metody i narzędzia do wyjaśniania i opisu 

konkretnych rodzajów przestępstw i przystosować istniejące lub opracować 
nowe do konkretnych przypadków sytuacji kryminogennych 

P7U_U1 
 

P7S_UW1 
 

  

K_U04 

Potrafi stosować metody, techniki i narzędzia w obszarze kryminologii  z 
wykorzystaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, a 
także współpracować z innymi osobami i starać się kreować w tym procesie 

wiodącą rolę 

P7U_U1 
P7U_U3 

P7S_UW1 
P7S_UW3 
P7S_UO2 

  

K_U05 
Potrafi prowadzić debaty związane z analizą przestępczości, rozwiązywaniem 
problemów ofiar przestępstw oraz ochroną przed przestępczością dla każdego 
człowieka, wykorzystując interdyscyplinarne argumentów i metody rozwiązań 

P7U_U1 
P7U_U3 

P7S_UW1 
P7S_UK2 

  

K_U06 

Potrafi właściwie wskazać miejsce kryminologii w naukach socjologicznych, 
samodzielnie dokonywać prawidłowej oceny interakcji w różnych grupach, 
warstwach i strukturach społecznych, wysuwając przy tym proste problemy 

badawcze 

P7U_U1 
 

P7S_UW1 
P7S_UW3 

 

  

K_U07 

Potrafi samodzielnie interpretować zagrożenia związane z przestępczością i 
tworzyć innowacyjne rozwiązania w tym zakresie oraz dostosowywać albo 

konstruować nowe narzędzia do zwalczania różnych form przestępczości w 
życiu realnym i wirtualnym 

P7U_U1 
P7U_U3 

P7S_UW1 
P7S_UW3 

 

  

K_U08 

Potrafi wykorzystać metody statystyczne przypisane naukom społecznym do 
obszaru kryminologii, dokonując krytycznej analizy, syntezy i twórczej 

interpretacji, a także formułować hipotezy i w sposób klarowny przedstawić 
informacje ze zbiorów danych 

P7U_U1 
P7U_U3 

P7S_UW1 
P7S_UW3 

 

  

K_U09 
Potrafi w sposób dostosowany do bieżących zadań zawodowych samodzielnie 
planować i realizować idee lifelong learning, a także promować ją wśród innych 

osób  
P7U_U2 P7S_UU1 
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K_U10 
Potrafi kierować grupą osób w wyjaśnianiu zaawansowanych czynności w 

analizie kryminalistycznej i złożonych zadań w prewencji zachowań 
przestępczych 

P7U_U3 P7S_UO1 
  

K_U11 
Potrafi posługiwać się językiem angielskim na poziomie B2+ Europejskiego 
Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią 

kryminologiczną w tym języku 
P7U_U3 P7S_UK3  

 

 Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 
Kod składnika 

opisu 

K_K01 
Jest gotów do krytycznego oceniania posiadanej wiedzy i odbierania treści, 
posługując się przy tym specjalistyczną terminologią z zakresu kryminologii 

P7U_K1 P7S_KK1 
  

K_K02 
Jest gotów do rozwiązywania problemów społecznych o charakterze 

kryminogennym, zaś w przypadku trudności zasięgnąć opinii ekspertów 
P7U_K2 P7S_KK2 

  

K_K03 
Jest gotów do rozwiązywania złożonych problemów społecznych i ochrony przed 
przestępczością konkretnych środowisk społecznych oraz inspirować innych do 

przestrzegania reguł prawa 
P7U_K1 P7S_KO1 

  

K_K04 
Jest gotów do przewodniczenia działaniom na rzecz interesu publicznego mającym 
na celu prewencję zachowań przestępczych i ochronę godności każdego człowieka 

P7U_K3 P7S_KO2 
  

K_K05 
Jest gotów do wykonywania określonych zadań w obszarze kryminologii, jak 

również myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy 
P7U_K2 P7S_KO3 

  

K_K06 

Jest gotów do wykonywania zróżnicowanych ról zawodowych w obszarze profesji 
kryminologa, w tym do poszerzania dorobku zawodowego, pielęgnowania etosu 

zawodu, a także przestrzegania etyki zawodowej i reguł prawa przy wykonywaniu 
konkretnych praktyk, staży i prac zarobkowych, w szczególności podczas 

kierowania grupą osób 

P7U_K1 
P7U_K3 

P7S_KR1 

  

 

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 

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 
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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 

 


