I rok KRYMINOLOGIA studia II stopnia, zaoczne
I semestr

2021/2022 semestr zimowy

Terminy zjazdów: 8-10.X (stacjonarne), 22-24.X (stacjonarne), 5-7.XI (zdalnie), 19-21.XI (stacjonarne),
10-12. XII (zdalne), 14-16.I (stacjonarne),
Sesja: 4-6.II (stacjonarne).

SOBOTA
8.30 - 10.45

Moduł I (do wyboru):
Historia przestępczości i kontroli przestępczości,
dr hab. prof. ucz. A. Redzik, s. 32

Moduł I (do wyboru):
Teoria kary, dr hab. prof. ucz. J. Utrat-Milecki, s. 55

11.00 - 13.15 Prawo karne w orzecznictwie, dr A. Kosylo, s. 32
14.40 - 17.45 Przeciwdziałanie przestępczości narkotykowej,
dr S. Różycka-Jaroś, s. 32, I część semestru

Państwo wobec współczesnych ryzyk i zagrożeń, dr M.
Kindler, s. 32, II część semestru

NIEDZIELA
9.30 - 11.45

Kryminalistyka, prof. dr hab. E. Gruza s. 32

12.00 - 14.15 Kryminologia stosowana. Zagadnienia teoretyczne i praktyczne, cz. 1. koord.: dr K. Witkowska - Rozpara,
s. 32
14.30 - 16.45 Badania ilościowe i jakościowe w naukach społecznych, dr T. Warczok, s. 32

Zgodnie z programem studiów na I roku studiów (tzn. W ciągu dwóch semestrów) student powinien zaliczyć: 2 fakultety w j. polskim i 2
przedmioty OGUN (moduł OGUN - w tym 5 ECTSów w obszaru nauk humanistycznych). W danym bloku godzinowym możliwy jest do
wyboru tylko jeden fakultet lub jeden OGUN. Rozliczenie jest roczne.
Fakultety, zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz seminaria magisterskie, łącznie dla wszystkich kierunków, będą prowadzone w
trybie zdalnym w trakcie trzech dodatkowych zjazdów:
- 15-17.X.2021r.
- 26-28.XI.2021r.
- 21-23.I.2022r.

II rok KRYMINOLOGIA studia II stopnia, zaoczne
I semestr

2021/2022 semestr zimowy

Terminy zjazdów: 8-10.X (stacjonarne), 22-24.X (stacjonarne), 5-7.XI (zdalnie), 19-21.XI (stacjonarne),
10-12. XII (zdalne), 14-16.I (stacjonarne),
Sesja: 4-6.II (stacjonarne).

SOBOTA
8.00 - 10.15

Moduł II (do wyboru):
Psychologia zaburzeń, dr G. Kudlak, s. 44

Moduł II (do wyboru):
Resocjalizacja w społeczności lokalnej, dr B. Skowroński, s.
35

10.30 - 12.45 Kryminologia ilościowa, dr P. Ostaszewski, s. 44
13.00 - 15.15 Wiktymologia, dr hab. D. Woźniakowska-Fajst, s. 44
15.30 - 17.45 Socjologia prawa, dr hab. J. Królikowska, s. 44
NIEDZIELA
9.30 - 11.45

Egzekucja kar kryminalnych, dr M. Niełaczna, s. 44

12.00 - 14.15 Zarządzanie ryzykiem w instytucjach publicznych, dr P. Szczepaniak, s. 44
14.30 - 16.45 Wymiar sprawiedliwości karnej, dr Ł. Chojniak, s. 44

Zgodnie z programem studiów na II roku student powinien zaliczyć: 2 fakultety w j. polskim i 1 fakultet B2+. W danym bloku godzinowym
możliwy jest do wyboru tylko jeden fakultet lub jeden OGUN. Rozliczenie jest roczne.
Fakultety, zajęcia ogólnouniwersyteckie oraz seminaria magisterskie, łącznie dla wszystkich kierunków, będą prowadzone w
trybie zdalnym w trakcie trzech dodatkowych zjazdów:
- 15-17.X.2021r.
- 26-28.XI.2021r.
- 21-23.I.2022r.

