
Uchwala nr 1661
Senatu Uniwersytetu w Biatvmstoku

z dnia 2Sstycznia 201i r.

w sprawie utworzenia kierunku studifw kryminologia
w zakresie studitiw drugiego stopnia

i prowadzenia tego kierunku przez ll/ydzial Prawa
oraz okreSlenia efekt6w ksztalcenia dla kierunku

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

$r
Senat Uniwersytetu w Bialymstoku tworzy kierunek studi6w kryminologia,
studia drugiego stopnia - profil og6lnoakademicki, kt6ry prowadzony bgdzie
przez Wydzial Prawa, poczqwszy od roku akademickiego 201512016, w formie
studi6w stacjonamych i niestacjonamych.

$2
Senat okre6la efekty ksztalcenia dla kierunku studi6w kryminologia, studia
drugiego stopnia - profil og6lnoakademicki. Opis efekt6w ksztalcenia stanowi
Zalqcznik do niniejszej Uchwaly.

$3
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Sena stoku

Prof. dr hab. Leonard Etel



Zal1cznik
do Uchwaly nr l66l
Senatu Uniwers),tetu w Bialymstoku
z dnia 28 stycznia 20l5 roku

EF'EKTY KSZTALCENIA
dla kierunku studi6w kryminologia

studia drugiego stopnia - profil o96lnoakademicki

Umieiscowienie kierunku w obszarze ksztalcenia

Kierunek studi6w kryminologia wpisuje sig w obszar ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych.
Studentom zaproponowane se efekty ksztalcenia w zakresie wiedzy, umiejgtnoSci oraz kompetencji
spolecznych, wlaSciwych dla dziedziny nauk spolecznych w zakresie dyscyplin naukowych takich jak:
socjologia, psychologia, pedagogika oraz dla dziedziny nauk prawnych w dyscyplinie prawo, kt6rajest
dyscyplin4 wiod4cq.

ObiaSnienia oznaczerfi:

K (przed podkreSlnikiem) - efekty ksztalcenia dla kiemnku
W - kategoria wiedzy
U - kategoria umiejgtnoSci
K (po podkreSlniku) - kategoria kompetencji spolecznych
S2A - efekty ksztalcenia w obszarze ksztalcenia w zakresie nauk spolecznych dla studi6w
drugiego stopnia
01, 02, 03 i kolejne - numer efektu ksztalcenia

Symbol

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTOW KSZTALCENIA

Po ukoriczeniu studi6w drugiego stopnia na kierunku studi6w
k ry mi n o lo g ia absolw ent:

Odniesieni€ do
efekt6w

ksztalc€nia
w obszarze
ksztalcenia
w zakresie

nauk
spolecznych

WIEDZA

K WOl
ma rczszerzon4 wiedzg na temat interdyscyplinarno6ci kryminologii ze wzglgdu
na szerokie spektrum badanych zjawisk spotecznych zar6wno na plaszczy2nie
krajowej, jak i migdzynarodowej

s2A WOl

K W02
ma rozszerzon4 wiedzg o rodzajach Srodowisk ksztattuj4cych rozw6j czlowieka
oraz poglgbion4 wiedzg w odniesieniu do funkcjonowania Srodowisk (rodzinne,
szkolne, r6wie5nicze) warunkuj4cych jego zachowania

s2A W02

K W03
ma poglgbion4 wiedzg o roli organ6w i instytucji paristwowych (w tym organ6w
Scigania i wymiaru sprawiedliwoSci), organizacji spolecznych i jednostek w
rozwiqzywaniu problem6w spolecznych

s2A W02

K W04
ma poglgbion4 wiedzg o wielokierunkowych relacjach migdzy jednostk4
a spoleczefistwem i organami paristwowymi s2A W03

K W05
ma wiedzg na temat fenomenu przestgpczoSci oraz wplyxu zmian spoleczno-
ekonomiczno-politycznych na jej ewolucjg i skutki szA W04

K W06
ma rozszerzonq wiedzg na temat roli jednostki w spoleczeristwie , a takle
mo2liwoSci i trudno6ci realizacjijej potrzeb s2A W05

K W07
ma rozszerzonq wiedzg o biologiczno-psychologiczno-spolecznych podstawach
zachowania czlowieka jako sprawcy i ofiary przestgpstwa s2A W05

K W08
ma poglgbion4 wiedzg z zakresu metod, technik i narzgdzi badah spolecznych
dotycz4cych objaw6w, przyczyn oraz 6rodk6w zapobiegania przestgpczoSci

s2A W06

K W09
zna w spos6b poglgbiony 2r6dla informacji o przestgpczoSci, system jej prawnej
ochrony oraz sposoby, instrumenty i mierniki pomiaru przestgpczorici s2A W06



K WlO
ma w spos6b pogl9biony instrumenty reakcji prawnej zar6wno wobec
sprawc6w, jak i ofiar przestgpstw, a takZe sposoby reagowania przez organy na
wyzwania globalne iregionalne w zakresie przestgpczo6ci orazjej nastgpstw

s2A W07

K Wll
ma poglgbionq wiedzg na temat prawnych, organizacyjnych i etycznych podstaw
funkcjonowania organ6w paristwowych, organizacji spolecznych i jednostek na
rzncz bezpiecznhstwa p ubl icznego

s2A W07

K Wlz ma poglgbion4 wiedzg o wplywie na przestgpczo66 proces6w o charakterze
miko- i makro-soolecznvm

s2A W08

K Wl3
ma poglgbion4 wiedzg o etapach i metodach dzialah zapobiegawczych wobec
sorawc6w i ich czvn6w s2A W08

K Wl4 ma pogtgbion4 wiedzg o pogl4dach na temat priorytet6w paristw i spoleczeristw
w zakresie reagowania na przestgpczo6i

s2A W09

K Wl5
zna i rozumie podstawowe pojgcia i zasady z zakresu ochrony wlasnoSci
przemyslowej i prawa autorskiego oraz konieczno66 zav4dzania zasobami
wlasnoSci intelektualnei

s2A Wl0

K Wl6
zna og6lne zasady tworzenia i rozwoj u form indywidualnej przedsigbiorczo6ci,
$ykorzystuj4cej wiedzg z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych,
wla6ciwvch dla kierunku krvminolosia

s2A Wl I

UMIEJETNOSCI

K UOI
potrafi prawidlowo dokona6 ilo6ciowej i jakoSciowej charakterystyki
przestgpczoSci

S2A UOI

K UO2
potrafi wyja3ni6 przebieg proces6w spoleczno-gospodarczo-politycznych, ich
wplyw na przestgpczo(| oraz prognozowa6 ich rozw6j

S2A UOI

K UO3

potrafi wskaza6 polityczne, ekonomiczne, psychologiczne i kulturowe pnyczyny
rozwoju przestgpczo5ci i jej stanu oraz przemian na poziomie krajowym
i migdzynarodowym z wykorzystaniem metod badari krym inologicznych, a tak2e
determinant5r ograniczaj4ce przestgpczoS6

S2A UO2

K UO4 potrafi systemowo analizowa6 strategie zapobieganiai zwalczania przestgpczorici S2A UO2

K UO5
potrafi dokona6 analizy pr4czyn rozwoju przestgpczodci w wymiarze
jednostkowym i spolecznym z wykorzystaniem metod badafi kryminologicznych

S2A UO3

K UO6
potrafi formulowa6 problemy badawcze i odpowiadaj4ce im hipotezy na
podstawie anafiry pnyczyn oraz przebiegl zjawisk spolecznych

S2A UO3

K UO7

potrafi prognozowa6 rozw6j przestgpczoSci w aspekcie indywidualnym
i spolecznym z wykorzystaniem zaawansowanych metod oraz technik
analitycznych

S2A UO4

K UO8
potrafi dokona6 analizy przestgpczotci z uwzglgdnieniem jej koszt6w
spolecznych i finansowyc

S2A UO4

K UOg

sprawnie posluguje sig normami prawnymi, w szczeg6lno6ci z zakresu prawa
kamego, cywilnego, konst/ucyjnego, administracyjnego, gospodarczego,
migdzynarodowego oraz regulami zawodowymi i etycznymi dotycz4cymi
pracownik6w prywatnego lub publicznego sektora bezpieczeristwa

S2A UO5

K UIO
potrafi dokona6 oceny normatywnej i etycznej zachowa6 ludzkich w celu
rozwi4zania konkretnego problemu spotecznego

S2A UO5

K UII posiada umiejgtno66 poslugiwania sig miernikami efektywnoSci funkcjonowania
podmiot6w prywatnego lub publicznego sektora bezpieczefistwa

S2A UO6

K UI2

posiada umiejgtno6d oceny relacji migdzy intensywno6ci4 negatywnych zjawisk
spolecznych a adekwatno5ci4 przedsigwzigt organizacyjno-prawnych
podejmowanych przez paristwo, a takZe umiejgtno66 ewaluacji stosowanych
program6w profi laktycznych

S2A UO6

K ul3
posiada umiejgtnoS6 samodzielnego opraco\ry).wania strategii o charakterze
jednostkowym, spolecznym i uniwersalnym uwzglgdniaj4cych wyniki badari
kryminologicznych oraz procedury ich wdrahnia

S2A UO?

K UI4
posiada umiejgtno56 prowadzenia wieloaspektowych, poglgbionych analiz
przedmiot6w badari kryminologicznych z zastosowaniem zaawansowanych
technik i metod analitvcznvch

S2A UO8



K uls
posiada umiejQtno66 dokonywania poglgbionej oceny racjonalnoSci,
przydatno6ci, a takZe efektywno6ci obowi4zuj4cych rozwiqzah prawnych oraz
i nstytucjonalnych dotycz4cych zapobiegania i zwalczania przestgpczo5ci

s2A U08

K U16
posiada poglgbion4 umiejgtno66 przygotowania r62nych prac pisemnych oraz
wyst4pief ustnych z zakresu przedmiot6w studiowanego kierunku

u09
ul0

S2A_
S2A

K UI7 ma umiejgtnoSci jgzykowe na poziomie 82+ Ex16p";rp;"go Systemu Opisu
Ksztalcenia Jgzykowego S2A UI I

KOMPETf,NCJE SPOLECZNE

K KOI
rozumie potrzebg uczenia sig przez cale 4/cie, potrafi inspirowa6 i organizowa6
proces uczenia sig innych os6b

S2A KOI

K KO2
potrafi wspolpracowa6 w grupie w celu efektywnej realizacji postawionych
zadah S2A KO2

K KO3
potrafi opracowa6 hierarchig i strukturg instrument6w sluz4cych rcalizacji
przyigtych zaloZefi S2A KO3

K KO4
prawidlowo identyfikuje i rczstrzyga dylematy zwiqzane z wykonywaniem
zawodu S2A KO4

K KO5

potrafi partycypowa6 w kolegialnym przygotowywaniu interdyscyplinamych
program6w, strategii i polityk w sferze zapobiegania oraz zwalczania
przestgpczoSci z uwzglgdnieniem ich skutk6w spolecznych

S2A KO5

K KO6
potrafi samodzielnie i krltycznie uzupelnia6 wiedzg i umiejgtno6ci, a takZe
rozwija6 je interdyscyplinamie S2A KO6

K KO7
potrafi my6led i dzialaf w spos6b przedsigbiorczy na rzecz zapewnienia
bezpieczefistwa S2A KO7


