Tabela odniesienia efektów kierunkowych do efektów obszarowych
nazwa kierunku studiów: kryminologia
poziom kształcenia: II stopień
profil kształcenia: ogólnouniwersytecki
symbol
efekty kształcenia
kierunkowych
efektów kształcenia
Wiedza
K_W01

K_W02

K_W03

K_W04

zna pojęcia i instytucje prawa karnego, prawa policyjnego
oraz prawa innych służb mundurowych a także prawa
rodzinnego i opiekuńczego, socjalnego, kryminologii i
nauk pomocniczych prawa karnego
ma rozszerzoną wiedzę o istocie nauk społecznych, w
szczególności kryminologii i wiktymologii oraz w zakresie
polityki kryminalnej
ma wiedzę o biologicznych i psychologicznych
podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach
jego działania
ma poszerzoną wiedzę o procesie wychowania, socjalizacji
i resocjalizacji

odniesienie do
obszarowych
efektów
kształcenia
S2A_W01
S2A_W02

S2A_W01

S2A_W05

S2A_W04
S2A_W05
S2A_W08

K_W05

K_W06

K_W07

ma wiedzę o sprawcach przestępstwa; poznaje
mechanizmy ich działania, sposoby racjonalizacji i
adaptacji do zastanej rzeczywistości

S2A_W04

ma wiedzę o czynnikach ryzyka stania się ofiarą
przestępstwa i o prawach ofiar; ma wiedzę o
konsekwencjach wiktymizacji oraz o lęku przed
przestępczością
ma wiedzę o przestępczości jako zjawisku społecznym, o
jej przyczynach, w tym indywidualnych i społecznych
czynnikach wykolejania się

S2A_W04

S2A_W05

S2A_W05
S2A_W02
S2A_W03
S2A_W04

K_W08

K_W09

K_W10

ma wiedzę o rodzajach przestępstw (pospolite,
przestępczość zorganizowana, ponadgraniczna,
gospodarcza, komunikacyjna, terrorystyczna,
cybernetyczna) oraz o problematyce czynów karalnych
nieletnich

S2A_W02

ma wiedzę o poszczególnych kategoriach sprawców:
przestępczości kobiet, cudzoziemców, Polaków za granicą,
więźniów

S2A_W02

ma wiedzę na temat polityk kryminalnych oraz
społecznych i politycznych reakcji na przestępczość

S2A_W07

S2A_W07

S2A_W07

K_W11

ma wiedzę na temat formalnej i nieformalnej kontroli
przestępczości oraz granic prawnych tej kontroli

S2A_W07

K_W12

ma wiedzę na temat funkcjonowania wymiaru
sprawiedliwości: prokuratury, sądów karnych i
penitencjarnych, sądów dla nieletnich, kurateli sądowej,
więziennictwa i instytucji dla nieletnich

S2A_W02

ma wiedzę na temat społecznych, prawnych i
ekonomicznych kosztów przestępczości

S2A_W02

ma wiedzę na temat zapobiegania przestępczości, w tym
pozarządowych działaniach i programach w tym obszarze

S2A_W08

zna metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz
jego społeczno-demograficznych uwarunkowań

S2A_W06

zna modele krajowych i unijnych strategii zapobiegania
przestępczości

S2A_W06

zna aksjologię praw i wolności człowieka oraz zadań
państwa wobec jednostki

S2A_W07

zna podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony
własności intelektualnej, w tym prawa autorskiego
ma wiedzę z zakresu przedsiębiorczości na potrzeby
zarządzania bezpieczeństwem publicznym i ryzykiem w
instytucjach porządku publicznego

S2A_W10

K_W13

K_W14

K_W15

K_W16

K_W17

K_W18
K_W19

Umiejętności
symbol
kierunkowych
efektów kształcenia
K_U01

K_U02

K_U03

K_U04

efekty kształcenia
potrafi wyjaśniać zjawisko przestępczości w ogólności
przez pryzmat różnych teorii kryminologicznych,
potrafi wyjaśniać poszczególne rodzaje przestępczości
potrafi zastosować różnorodne metody i techniki w
procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących
m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka
wiktymizacyjnego, trendów przestępczości
umie analizować i oceniać zdarzenia w kontekście
pogwałcenia praw podstawowych i planować działania
naprawcze
umie zaprojektować i przeprowadzić badania
empiryczne

S2A_W03
S2A_W07

S2A_W11

S2A_W09

S2A_W08

S2A_W07

S2A_W09

S2A_W11

odniesienie do
obszarowych
efektów kształcenia
S1A_U01

S1A_U01
S1A_U02

S1A_U01
S1A_U03
S1A_U05
S1A_U02
S1A_U07

K_U05

umie zdiagnozować problem społeczny

K_U06

potrafi szybko określić prawne ramy działania i
zastosować przepis prawa do zdarzenia
potrafi zidentyfikować problem etyczny związany z
pełnieniem służby publicznej (zwłaszcza mundurowej)
oraz wyważyć wartości i interesy chronione prawem
zgodnie ze standardem państwa prawnego
potrafi analizować wartość realizowanych programów
zapobiegawczych i resocjalizacyjnych
potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu kryminalistyki i
fenomenologii przestępczości w pracy asystenta
sędziego lub prokuratora, w pracy policjanta,
detektywa, obrońcy praw człowieka
trafnie dobierze środki postępowania ze sprawcami
przestępstw, w tym działania z zakresu sprawiedliwości
naprawczej
ma umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem –
zbierania informacji, ich weryfikacji, prowadzenia
ukierunkowanej rozmowy
potrafi przygotować wiarogodną opinię o osobie
uwikłanej w konflikt z prawem i skutecznie przedstawić
ją w odpowiedniej procedurze

K_U07

K_U08
K_U09

K_U10

K_U11

K_U12

S1A_U02
S1A_U04
S1A_U07
S1A_U08
S1A_U05
S1A_U03
S1A_U05

S1A_U03
S1A_U06
S1A_U06

S1A_U06
S1A_U07
S1A_U05
S1A_U06
S1A_U07
S1A_U06
S1A_U07

K_U13

potrafi analizować statystyki przestępczości i
przestępstw poszczególnych rodzajów

S1A_U08

K_U14

umie analizować teksty źródłowe oraz umie analizować
i komentować zjawiska społeczne w oparciu o
adekwatnie dobraną teorię
umie przygotować opracowanie na temat związany z
kryminologią, wiktymologią, polityką kryminalną

S1A_U08
S1A_U09

potrafi merytorycznie ocenić program/strategię
przeciwdziałania określonej kategorii przestępczości
oraz takich zjawisk jak narkomania, alkoholizm,
prostytucja
umie publicznie prezentować swoje argumenty i opinie
dotyczące polityki kryminalnej

S1A_U03
S1A_U06

K_U15

K_U16

K_U17

S1A_U09
S1A_U10

S1A_U09
S1A_U10

K_U18

zna fachowy język angielski używany przez
kryminologów oraz umie zgromadzić źródła i
publikacje obce na dany temat

S1A_U11

Kompetencje społeczne
jest świadomy dynamiki przeobrażeń problemów
K_K01
społecznych jest gotowy stale uczyć się, poszukiwać
teoretycznych wyjaśnień zjawisk; ma potrzebę rozwoju
zawodowego
podchodzi interdyscyplinarnie do problemów społecznych i
K_K02
ich rozwiązywania; dostrzega, że przestępczość powinna
być traktowana w kontekście innych zjawisk społecznych i
gospodarczych
K_K03

K_K04

wzmacnia swoją kompetencję do podejmowania decyzji,
negocjowania, współpracy w celu rozwiązania problemu
naukowego czy praktycznego, w tym, życiowego w
indywidualnej sprawie „żywego klienta” kliniki
potrafi zespołowo wytyczać priorytety i cele działania w
danym sektorze polityki kryminalnej

K_K05

rozpoznaje zagrożenia dla państwa prawa i praw
podstawowych jakie powstają w trakcie czynności organów
zapobiegających i zwalczających przestępczość

K_K06

rozumie wartość środków alternatywnych wobec
pozbawienia wolności oraz docenia rolę społeczności
lokalnej w oddziaływaniu na przestępcę
bierze pod uwagę różnorodność społeczną i kulturową, w
tym zwłaszcza jednostek należących do grup wykluczonych
i dyskryminowanych
potrafi identyfikować i rozstrzygać dylematy istotne z
punktu widzenia aksjologii przyjętej w prawie karnym
umie równoważyć interesy jednostkowe i publiczne w
kontekście polityki karnej
jest wrażliwy na etyczne aspekty pracy kryminologa – w
praktyce zawodowej i badawczej
ma świadomość znaczenia postępowania zgodnego z
wymogami etyki zawodowej w służbach mundurowych
ma świadomość znaczenia etycznych aspektów programów
oddziaływania, zapobiegania, przeciwdziałania zjawiskom
patologicznym i kryminogennym
przyjmuje profesjonalną i etyczną postawę wobec osób
zatrzymanych, pozbawionych wolności, doświadczających

K_K07

K_K08
K_K09
K_K10
K_K11
K_K12

K_K13

S1A_K01
S1A_K03

S1A_K01
S1A_K02

S1A_K02
S1A_K03

S1A_K02
S1A_K03
S1A_K05
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K03
S1A_K04
S1A_K03

S1A_K04
S1A_K04
S1A_K04
S1A_K04
S1A_K04

S1A_K04

K_K14

K_K15

K_K16

K_K17

K_K18

przemocy lub mających problemy z narkotykami lub
alkoholem
potrafi zespołowo opracowywać strategie i plany pracy z
indywidualnymi przypadkami – „klientami” wymiaru
sprawiedliwości karnej, w szczególności skazanymi na
bezwzględne kary pozbawienia wolności
potrafi zespołowo diagnozować zjawiska przestępczości z
użyciem przemocy, w szczególności przemocy domowej
oraz projekty radzenia sobie z nią
jest gotowy pracować z ofiarami przestępstw i kierować je
do instytucji i organizacji świadczących odpowiednią
pomoc; jest gotów do wspólnego przygotowywania
projektów pomocowych
potrafi krytycznie oceniać zjawiska z zakresu przestępczości
i dewiacji w oparciu o wiedzę kryminologiczną i z zakresu
innych nauk społecznych
w związku z problemami o charakterze kryminogennym
potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy

S1A_K02
S1A_K05

S1A_K02
S1A_K05
S1A_K05

S1A_K01
S1A_K06
S1A_K07

