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Studiuj Kryminologię!

Dlaczego warto studiować Kryminologię w IPSiR?

Znamy się na rzeczy! To my - jako pierwsi w Polsce -
otworzyliśmy studia magisterskie na kierunku kryminologia.

Nasz program studiów ma charakter interdyscyplinarny!
Oferujemy wykłady, ćwiczenia, konwersatoria oraz warsztaty
dotyczące teoretycznych oraz praktycznych zagadnień
związanych z przestępczością oraz zachowaniami dewiacyjnymi.

Naszych studentów uczą świetni specjaliści - kryminolodzy –
o przygotowaniu prawniczym, socjologicznym, pedagogicznym,
psychologicznym i ekonomicznym, mający bogate
doświadczenie badawcze i dydaktyczne w Polsce i zagranicą.
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Dla kogo?

Dla osób, które skończyły studia licencjackie, ale także i dla
tych, którzy ukończyli już studia magisterskie i chcą
pracować w sektorze służb publicznych zajmujących się
przestępczością, dewiacjami społecznymi, porządkiem
publicznym, jak również działaniami na rzecz „klientów”
wymiaru sprawiedliwości.

To studia odpowiednie dla przyszłych policjantów,
funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych
i samorządowych instytucji zajmujących się
bezpieczeństwem, kuratorów, badaczy problemów
społecznych, obrońców praw człowieka czy nawet
dziennikarzy.
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Program studiów

✓ Podczas studiów zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci lepiej
zrozumieć zjawiska społeczne określane jako kryminalne,
związane zwłaszcza z przestępczością.

✓ Będziesz mieć rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie karnym,
prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również
o biologicznych i psychologicznych podstawach funkcjonowania
człowieka i mechanizmach jego zachowań.

✓ Poznasz także metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości
oraz jego społeczno-demograficznych uwarunkowań, która to
wiedza pozwoli Ci zdobyć umiejętności niezbędne w przyszłej
pracy naukowo-badawczej lub zawodowej.

✓ Nauczysz się robić badania kryminologiczne i analizować wyniki
takich badań.
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Nasz program studiów nie pozwoli Ci się 
nudzić!

Oferujemy:
✓ Wyjątkowe fakultety (np. „Zielona kryminologia”, „Symulacja procesu karnego”                  

w języku angielskim)
✓ Możliwość rozwijania swoich zainteresowań w ramach działalności 

Kryminologicznego Koła Naukowego
✓ Możliwość pracy w zespołach badawczych w Centrum Analiz Kryminologicznych 

Uniwersytetu Warszawskiego
✓ Uczestnictwo w działaniach „Kliniki art. 42” – badanie spraw konkretnych 

skazanych, prowadzenie rozmów z przedstawicielami organów administracji 
więziennej, z sędziami, adwokatami i prokuratorami oraz rozmów z samymi 
skazanymi i członkami ich rodzin.

✓ Możliwość udziału w ciekawych wydarzeniach, m. in. realizacji warsztatów dla 
więźniów dożywotnich i skazanych na karę 25 lat pozbawienia wolności
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Nasi absolwenci mają fajną pracę!
Zuzanna Lesiak – pracuje w  

Fundacji The Hope Project Polska, 
która organizuje pomoc humanitarną 
dla uchodźców na wyspie Lesbos; od 

2017 regularnie podróżuje między 
Polską a Lesbos, by na miejscu 

pomagać uchodźcom;  oprócz tego 
na co dzień jest asystentką prawną 

w Międzynarodowej Kancelarii 
Prawnej Dentons
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Nasi absolwenci mają fajną pracę!
Olga Wanicka - pracuje w La Stradzie

- Fundacji przeciwko Handlowi 
Ludźmi i Niewolnictwu, gdzie na co 

dzień pomaga ofiarom handlu ludźmi 
i pracy przymusowej. Przygotowuje 
także doktorat na temat włączenia 

Polski do globalnej sieci 
pośrednictwa  pracy, opisując 

przypadek filipińskich migrantów 
pracowniczych

Zuzanna na wyspie Lesbos –
„cmentarzysko kamizelek”

Paulina podczas pracy z 
aktami sądowymi
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Nasi absolwenci mają fajną pracę!

A tu jest miejsce na Twoje 
zdjęcie i  Twoją, wyjątkową 

historię!
Daj sobie i nam szansę, byśmy 

niedługo mogli ją wspólnie 
opowiedzieć!

Zuzanna na wyspie Lesbos –
„cmentarzysko kamizelek”

Paulina podczas pracy z 
aktami sądowymi
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Studiuj Kryminologię!

Dołącz do nas!

Wejdź na stronę:

ipsir.uw.edu.pl


