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EFEKTY KSZTAŁCENIA  

DLA KIERUNKU STUDIÓW KRYMINOLOGIA STOSOWANA 

studia pierwszego stopnia – profil praktyczny 
 
Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia 

Kierunek studiów Kryminologia należy do obszaru: 

1. Obszar nauk społecznych 

 Dziedzina nauk społecznych/ dyscyplina: pedagogika, psychologia, socjologia 

 Dziedzina nauk prawnych/ dyscyplina: prawo 

2. Obszar nauk przyrodniczych 

 Dziedzina nauk biologicznych/dyscyplina: biologia, biofizyka, biochemia, ekologia, ochrona 

środowiska 

3. Obszar nauk ścisłych 

 Dziedzina nauk chemicznych/dyscyplina: chemia, ochrona środowiska 

 Dziedzina nauk matematycznych /dyscyplina: informatyka  

 

Objaśnienie oznaczeń: 

KRYS (przed podkreślnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Kryminologia  

1 (przed podkreślnikiem) - studia pierwszego stopnia 

P (przed podkreślnikiem) - profil praktyczny 

W (po podkreślniku) - kategoria wiedzy 

U (po podkreślniku) - kategoria umiejętności 

K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03 i kolejne (po podkreślniku) - numer efektu kształcenia 

 

Symbole          

efektów                

kształcenia na 

kierunku 

 

Po ukończeniu studiów na kierunku 

Kryminologia stosowana absolwent: 

Odniesienie kierunkowych     

efektów kształcenia do: 
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w zakresie WIEDZY 

KRYS1P_W01 

ma podstawową wiedzę o typowych rodzajach struktur 

i instytucji społecznych podejmujących działania z 

zakresu kryminologii, prawa, profilaktyki, w szczegól-

ności o ich podstawowych elementach oraz więziach 

społecznych w nich zachodzących 

P6U_W PS6_WG PS6_WG 

KRYS1P_W02 

ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagad-

nieniami z zakresu studiowanej specjalności w obrębie 

kryminologii 

P6U_W PS6_WG PS6_WG 

KRYS1P_W03 

ma podstawową wiedzę o powiązaniu kryminologii z 

innymi naukami (psychologią, socjologią, pedagogiką, 

psychiatrią, naukami penalnymi) 

P6U_W PS6_WG PS6_WG 

KRYS1P_W04 

ma podstawową wiedzę o relacjach między strukturami 

i instytucjami społecznymi podejmującymi działania z 

zakresu kryminologii, prawa, profilaktyki i ich elemen-

tami 

P6U_W PS6_WG PS6_WG 



KRYS1P_W05 

ma wiedzę o procesach zmian wybranych struktur i 

instytucji społecznych realizujących działalność z 

zakresu kryminologii, prawa i profilaktyki oraz ich 

elementów, a także o przyczynach, przebiegu, skali i 

konsekwencjach tych zmian 

P6U_W PS6_WG PS6_WG 

KRYS1P_W06 

ma wiedzę o poglądach na temat wybranych struktur i 

instytucji społecznych podejmujących działania z za-

kresu kryminologii, prawa, profilaktyki oraz rodzajach 

więzi społecznych i ich historycznej ewolucji 

P6U_W PS6_WG PS6_WG 

KRYS1P_W07 

ma wiedzę o człowieku jako uczestniku działań prze-

stępczych i działań związanych z działalnością profi-

laktyczną i interwencyjną 

P6U_W PS6_WG PS6_WG 

KRYS1P_W08 

ma wiedzę o normach i regułach organizujących wy-

brane struktury i instytucje społeczne realizujące dzia-

łania z zakresu kryminologii, prawa, profilaktyki, w 

tym wiedzę o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy 

P6U_W PS6_WG PS6_WG 

KRYS1P_W09 

ma wiedzę o metodach, technikach i narzędziach pozy-

skiwania danych oraz prowadzenia obliczeń właści-

wych dla kryminologii i powiązanych z nią dyscyplin 

naukowych, pozwalających opisywać struktury i insty-

tucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi 

zachodzące, a także zna przykłady implementacji ta-

kich metod i technik 

P6U_W PS6_WG PS6_WG 

KRYS1P_W10 

ma wiedzę w zakresie statystyki i informatyki na po-

ziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie 

zjawisk związanych z kryminologią oraz zna niezbędne 

w tym zakresie metody obliczeniowe 

P6U_W PS6_WG PS6_WG 

KRYS1P_W11 

ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

kryminologii 

P6U_W PS6_WG PS6_WG 

KRYS1P_W12 

zna podstawowe aspekty budowy i działania aparatury 

oraz urządzeń praktycznie stosowanych w zakresie 

dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla 

kryminologii 

P6U_W PS6_WG PS6_WG 

KRYS1P_W13 

ma wiedzę w zakresie podstawowych metod, technik i 

narzędzi badawczych stosowanych w zakresie dziedzin 

nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla krymi-

nologii oraz podstawowych technologii wykorzystują-

cych osiągnięcia naukowe, pozwalających prowadzić 

badania w zakresie kryminologii 

P6U_W PS6_WG PS6_WG 

KRYS1P_W14 

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu 

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; 

potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej 

P6U_W PS6_WK PS6_WK 

KRYS1P_W15 
ma wiedzę dotyczącą zasad tworzenia i rozwoju wła-

snej przedsiębiorczości 
P6U_W PS6_WK PS6_WK 

KRYS1P_W16 

ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań 

prawnych i etycznych związanych z praktycznymi 

zastosowaniami zdobytej wiedzy w zakresie krymino-

logii 

P6U_W PS6_WK PS6_WK 

KRYS1P_W17 

ma podstawową wiedzę w zakresie standardów i norm 

odnoszących się do działalności instytucji społecznych 

związanych z kryminologią 

P6U_W PS6_WK PS6_WK 

w zakresie UMIEJĘTNOŚCI 

KRYS1P_U01 
potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne 

specyficzne dla kryminologii 
P6U_U P6S_UW P6S_UW 

KRYS1P_U02 

ma umiejętność zastosowania metod statystycznych i 

technik informatycznych do opisu zjawisk i analizy 

danych typowych dla dziedzin życia społecznego 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

KRYS1P_U03 

potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną 

do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania 

jednostkowych procesów i zjawisk społecznych specy-

P6U_U P6S_UW P6S_UW 



ficznych dla kryminologii 

KRYS1P_U04 
posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk 

społecznych charakterystycznych dla kryminologii 
P6U_U P6S_UW P6S_UW 

KRYS1P_U05 

potrafi przewidywać praktyczne skutki konkretnych 

procesów i zjawisk społecznych z wykorzystaniem 

typowych metod, technik i narzędzi właściwych dla 

kryminologii 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

KRYS1P_U06 

prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi 

oraz wybranymi normami i regułami prawnymi, zawo-

dowymi i etycznymi w celu rozwiązania konkretnego 

zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin nauko-

wych, właściwych dla kryminologii 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

KRYS1P_U07 

potrafi utworzyć pisemne lub ustne opracowanie 

przedstawiające określony problem z zakresu dziedzin 

i dyscyplin naukowych właściwych dla kryminologii 

oraz sposoby jego rozwiązania, wykorzystując różne 

źródła 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

KRYS1P_U08 

potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do  analizowania i 

rozstrzygania konkretnych problemów praktycznych 

charakterystycznych dla kryminologii oraz prezento-

wać  istotne fakty 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

KRYS1P_U09 

posiada umiejętność analizy różnych rozwiązań kon-

kretnych problemów specyficznych dla kryminologii, 

opierając się na poznanych twierdzeniach i metodach 

oraz umiejętność wdrażania właściwych rozwiązań 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

KRYS1P_U10 

wykonuje i planuje nieskomplikowane zadania prak-

tyczne i ekspertyzy związane z kryminologią oraz 

analizuje ich wyniki pod kierunkiem opiekuna nauko-

wego 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

KRYS1P_U11 

potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg 

wybranych procesów i zjawisk społecznych specyficz-

nych dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, wła-

ściwych dla kryminologii 

P6U_U P6S_UW P6S_UW 

KRYS1P_U12 

rozumie literaturę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin 

naukowych, właściwych dla kryminologii w języku 

polskim oraz czyta ze zrozumieniem nieskomplikowa-

ne teksty specjalistyczne, związane z kryminologią w 

języku obcym 

P6U_U P6S_UK  

KRYS1P_U13 

wykorzystuje język specjalistyczny w podejmowanych 

dyskursach ze specjalistami z zakresu kryminologii 

oraz obszarów jej zastosowań w działalności społecz-

no-gospodarczej 

P6U_U P6S_UK  

KRYS1P_U14 

ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i 

dyscyplin naukowych właściwych dla kryminologii, 

zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 

Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego 

P6U_U P6S_UK  

KRYS1P_U15 
potrafi przyjmować różne role w grupie, współdziałać i 

współpracować z nią 
P6U_U P6S_UO  

KRYS1P_U16 
rozumie potrzebę samokształcenia oraz podnoszenia 

kompetencji zawodowych i osobistych 
P6U_U P6S_UU  

w zakresie KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH 

KRYS1P_K01 
potrafi samodzielnie uzupełniać nabytą wiedzę i umie-

jętności, jest otwarty na rozwój interdyscyplinarny 
P6U_K P6S_KK  

KRYS1P_K02 

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy, 

podejmuje wyzwania zawodowe, wykazuje kreatyw-

ność w działaniu 

P6U_K P6S_KO  

KRYS1P_K03 

jest gotowy do uczestnictwa w opracowywaniu projek-

tów społecznych związanych z kryminologią, 

uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne, poli-

tyczne i przyrodnicze 

P6U_K P6S_KO  

KRYS1P_K04 
rozumie społeczne skutki związane z praktycznym 

stosowaniem zdobytej wiedzy i umiejętności oraz po-
P6U_K P6S_KO  



trafi podejmować odpowiedzialność za własne działa-

nia 

KRYS1P_K05 

prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związa-

ne z podejmowaniem działań zawodowych z zakresu 

kryminologii 

P6U_K P6S_KR  

KRYS1P_K06 
potrafi właściwie określić priorytety służące realizacji 

zadań zawodowych 
P6U_K P6S_KR  

 
 

 


