
Uchwala nr 1492
Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie utworzenia kierunku studifw kryminologia
i prowadzenia tego kierunku przez ll/ydzial Prawa,

w zakresie studitiw pierwszego stopnia
oraz okreSlenia efektuiw ksztalcenia dla tego kierunku

Na podstawie $ 24 ust. 2 pkt 11 Statutu Uniwersytetu w Biatymstoku
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku uchwala, co nastgpuje:

$l
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku tworzy kierunek studi6w lcryminologia,

studia pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki, kt6ry prowadzony bgdzie

przez W y dzial Prawa, pocz1wszy od roku akademi ckiego 201 4 120 1 5, w formie
studi6w stacjonamych i niestacjonamych.

$2
Senat okre6la efekty ksztalcenia dla kierunku studi6w kryminologia, studia
pierwszego stopnia - profil og6lnoakademicki. Opis efekt6w ksztalcenia

stanowi Zalqcznlk do niniejszej Uchwaty.

$3
Uchwala wchodzi w irycie z dniem podpisania.

ProJ,. dr hab. Leonard Etel



Z^lqcznik
do Uchwaly nr 1492

Senatu Uniwersytetu w Bialymstoku
z dnia l8 grudnia 2013 r.

EFEKTY KSZTAI,CENIA
dla kierunku kryminologia

studia pierwszego stopnia - profil ogtilnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek kryminologia npisuje sig w obszar ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych opisanych

w Krajowych Ramach Kwalihkacji dla Szkolnictwa Wy2szego, okreSlonych w przepisach wydanych

na podstawie art. 9 ust. I pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie vqyzszym

(Dz U. 2005, Nr 164, poz. 1365). Studentom zaproponowane s4 efekty ksztalcenia

w zakresie wiedzy, umiejgtno6ci oraz kompetencji spoiecznych, wladciwych dla dyscyplin nauki

takich jak : prawo, socjologia, psychologia, pedagogika.

ObiaSnienia oznaczerfi:
K (przed podkreSlnikiem) - ef'ekty ksztalcenia dla kierunku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtno6ci
K (po podkeSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
SIA - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakesie nauk spolecznych dla studi6w
pierwszego stopnia
0 03 i koleine - numer elektu ksztalcenia

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w pielwszego stopnia na kierunku
k ry mi nol ogit absolw entz

Odniesienie do
efekt6w

ksztalcenia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nauk
spolecznych

WIEDZA

K WOl
ma podstawowq wiedzg o charakterze nauk spolecznych, ich miejscu w systemie
nauk irelaciach do innvch nauk

slA wOl

K W02
ma podstawow4 wiedzg o powi4zaniach kryminologii z innymi naukami
(w szczeg6lnoSci z psychologi4, socjologi4, psychiatri4, statystyk4, pedagogikq
resocjalizacyjnq, naukami penalnymi)

SIA WOI

K WO3
ma podstawow4 wiedzg o rodzajach wigzi spolecznych, o prawidlowodciach,
kt6rym one podlegaj4, a takze o r62nych rodzajach struktur i instytucji oraz roli
iednostki w nich

slA w02
slA w03

K W04
ma podstawowq wiedzg o spoleczno-polityczno-ekonomicznym podlo2u zjawisk
przestgpnych i patologicznych

slA w04
slA w08

K W05
ma podstawow4 wiedzg o instrumentach prawnych i instytucjonalnych
w zakresie rozwi4zywania istotnych problem6w spolecznych, w tym
przestgpczodci oraz patologii spolecznych

sl A W02
51A WO3

srA w07

K W06
ma podstawow4 wiedzg o strukturze i dynamice zjawisk spolecznych (w tym
przestgpczoSci, patologiach spolecznych) oraz zachodz4cych migdzy nimi
relacjach i ich wplywie na funkcjonowanie spoleczetistwa

sr A w08
slA w09

K W07
ma podstawowq wiedzg o czlowieku jako uczestniku negatywnych zachowai
spolecznych, w tym jako sprawcy i ofierze pzestgpstwa

s tA w05

I



K W08
ma podstawow4 wiedzg o wieloaspektowych, biologiczno-psychologiczno-
spolecznych podstawach zachowania czlowieka i konsekwencjach zachowai
jednostki

stA w05

K W09
zna podstawowe pojgcia i instytucje wybranych galgzi prawa (w szczeg6lno6ci:
prawa karnego materialnego, procesowego i wykonawczego, prawa wykroczeri,
prawa rodzinnego i opiekuriczego, prawa konstytucyjnego)

slA w07

K WlO
ma kryminologiczno-prawn4 wiedzg o wybranych kategoriach przestgpczorici
(w szczeg6lno6ci: przestgpczoi6 zorganizowana, tenoryzm, przestgpczotii
transgraniczna, przestgpczorii w ruchu drogowym)

SIA
SIA

_w08
w09

K Wll zna metody, techniki i narzgdzia badaf spolecznych slA w06

K W12
ma wiedzg z zzkresu profilaktyki spolecznej, kryminologicznej,
kryminalistycznej i wiktymologicznej

slA W07
slA w08

K Wr3
ma wiedzg z zakresu wykonywania kar, Srodk6w kamych, Srodk6w
probacyjnych i 6rodk6w zabezpiecza:qcych

slA w05
slA w07

K Wl4
zna i rozumie podstawowe pojgcia i za,sady z nkresu prawa wlasno6ci
intelektualnei SIA WIO

K Wt5
zna o96lne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsigbiorczoSci,
wykorzystujqcej wiedzg wlaSciw4 dla kierunku kryminologia SIA WII

UMTEJ4TNOSCI

K UOl
potrafi pozryskiwat, i analizowat dane, zar6wno pod wzglgdem iloSciowym, jak
ijako5ciowym oraz przedstawia6 wyniki badari

SIA UO2

SIA UO4

SIA UO8

K UO2
potrafi wyjaSnii przebieg proces6w spoleczno-gospodarczo-politycznych oraz
ich wptyw na przestgpczodi i patologie spoleczne

S IA UO3

K UO3

potrafi opracowyvai zalo2enia program6w w zakresie zapobiegania
przestgpczo6ci oraz patologiom spolecznym w aspekcie kryminologicznym,
kryminalistycznym i wiktymologicznyrn

SIA
SIA

_u07
u04

K UO4
posiada zdolno:i6 rozumienia podstawowych pojgd oraz koncepcji z wielu
dziedzin nauki

SIA
SIA
SIA

u0l
u02
u08

K UO5 posiada umiejgtnoSd krytycznej oceny trerici zawartych w 2r6dlach informacji
SIA
SIA

_u02
u07

K UO6

prawidlowo posluguje sig, zar6wno normami prawa karnego materialnego,
procesowego i wykonawczego, prawa wykroczeri, prawa rodzinnego
i opiekuhczego oraz prawa konstytucyjnego, jak i regulami znanymi
kryminalistyce, wiktyrnologii, socjologii w celu rozwi4zania konkretnego
zadania

SIA
SIA

_u05
u02

K UO7
potrafi wykorzysta6 zdobytq wiedzg do analizowania i rozstrzygania
konkretnych problem6w praktycznych

SIA
SIA

_u06
u07

K UO8
potrafi rozwi4zywac problemy natury etycznej wynikaj4ce
z pracy zawodowej

SIA
SIA

_u06
u07

K UO9
ma umiejgtnoSi diagnozowania i interpretowania zjawisk spolecznych pod
wzgl gdem prawnym, etycznym, socjologicznym

SIA U()I
SIA UO2

SIA UO5

K UIO
potrafi stawia6 problemy badawcze i z wykorzystaniem odpowiednich metod
je rozwi4zywat

_u04
u07

SIA
SIA

K UII potrafi wieloaspektowo analizowad funkcjonowanie wymiaru sprawiedliworici
SIA UO2

SIA UO3

K UI2
potrafi wskaza6 Srodowiskowe podstawy wychowania
i rozwoiu iednostki

SIA UO8

SIA UO3



K U13
ma umiejgtnoSd oceny efektywno:ici orzekanych kar i innych Srodk6w oraz jej
wplywu na stan przestgpczorici

SIA
SIA

_u03
u04

K UI4
potrafi wskazad czynniki o charakterze psychologicznym wptywaj4ce na

zachowania przestgpcze
SIA UO3

u15K
potrafi zredagowa6 opracowanie pisemne oraz przygotowai wyst4pienie ustne
z zakrest orzedmiot6w studiowaneso kierunku

SIA UO9

SIA UIO

K U16
zna jgzyk obcy na poziomie 82 wedtug Europejskiego Systemu Opisu
Ksztalcen ia Jgzykowego

ultSIA

KOMPf, TENCJE SPOI-ECZNE
K KOI rozumie potrzebg uczenia sig przez cale icie SIA KOI

K KO2 potrafi wspoldziala6 i pracowa6 w grupie, pr4rjmuj4c w niej r62ne role SIA KO2

K KO3
potrafi odpowiednio okreilid prioryety slu24ce realizacji okre5lonego przez
siebie lub innvch zdania

SIA KO3

K KO4
prawidlowo identyfikuje i rczstrzyga dylematy zwi4zane
z wvkonvwaniem zawodu

SIA KO4

K KO5
umie uczestniczyt. w pr4rgotowaniu projekt6w spolecznych
i potrafi przewidywa6 wielokierunkowe skutki spoleczne swej dzialalno5ci

SIA KO5

K KO6
potrafi samodziehie uzupelnia6 nabyt4 wiedzg i umiejgtno6ci, a takLe rozwilat je
interdyscyplinarnie SIA KO6

K KO7

potrafi mySle6 i dzialat w spos6b przedsigbiorczy oraz jest przygotowany do
aktywnego uczestnictwa w insg4ucjach i organach zajmuj4cych sig
zapewnieniem bezpieczeristwa i porz4dku publicznego

SIA KO7


