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CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W ZAKRESIE
KRYMINALISTYKI I METOD ZWALCZANIA PRZESTĘPCZOŚCI

Studia podyplomowe kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości wychodzą
naprzeciw zapotrzebowaniu specjalistów z zakresu kryminalistki. Negatywne zjawiska
i zdarzenia o charakterze kryminalnym, występujące

w różnych obszarach społecznych

i grupach wiekowych, stanowią podstawę programu kształcenia. Studia przeznaczone są dla
absolwentów szkół wyższych, którzy chcą nabyć, lub pogłębić, specjalistyczną wiedzę
i umiejętności niezbędne do wykrywania i zwalczania szeroko rozumianej przestępczości,
a także kompleksowego działania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa. Adresatem
studiów są osoby, które w ramach wykonywanego zawodu zajmują się patologiami
społecznymi i zwalczaniem przestępczości (ABW, CBA, Policja, Straż Graniczna, Urząd
Celny, Urząd Kontroli Skarbowej, itp.), a także osoby realizujące się w innych zawodach,
chcące poznać tę problematykę i uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe. Studia kierowane są
również do pracowników administracji samorządowej, a także nauczycieli szkół i placówek
opiekuńczo-wychowawczych, którzy niejednokrotnie muszą rozwiązywać problemy związane
z przestępczością nieletnich.
Celem studiów podyplomowych jest

zapoznanie słuchaczy z

teorią i

praktyką

kryminalistyczną w tym, z motywami popełniania przestępstw i technikami ich ścigania,
a także przekazanie ogólnej wiedzy o aktualnych zagrożeniach przestępczością i wiedzy
specjalistycznej z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania przestępczości. Studia trwają dwa
semestry. Obejmują 218 godzin zajęć dydaktycznych - w tym 98 godziny wykładów i 120
godzin ćwiczeń, na które składają się m. in. projekty, raporty, badania i prezentacje.
Przedmioty realizowane w trakcie studiów kończą się egzaminem lub zaliczeniem z oceną.
Ukończenie studiów jest warunkowane zdaniem ustnego egzaminu końcowego. Polega on na
wylosowaniu zdarzenia patologicznego i rozpatrzeniu możliwości rozwiązania tej sytuacji.
Każda

propozycja

działania

powinna

uwzględniać

argumenty

przemawiające

za

proponowanym postępowaniem, a także jego przewidywane skutki. Egzamin jest
sprawdzianem posiadanych przez zdającego umiejętności integracji wiedzy z działaniem oraz
nakreśla jego sylwetkę, jako absolwenta studiów podyplomowych.

SYLWETKA ABSOLWENTA
Absolwenci studiów podyplomowych, kierunku kryminalistyka i metody zwalczania
przestępczości, posiadać będą pragmatyczne i instrumentalne przygotowanie do działalności
zawodowej. Będą znać podstawowe pojęcia prawne z zakresu prawa karnego, oraz
orientować się w kwestiach dotyczących procesu karnego, metod badania i dowodzenia
niektórych zdarzeń, a także pojawiających się nowych zagrożeń dla społeczeństwa.
Absolwenci studiów podyplomowych w pracy zawodowej wykażą się umiejętnością
dostrzegania problemów związanych z przestępczością, ich nazywania i poszukiwania
możliwych rozwiązań. O pomyślnym przebiegu tego procesu i jego efektach stanowić będą
posiadane przez nich kompetencje psychologiczne, na które składają się określone cechy
osobowości, takie jak: wrażliwość na sytuacje problemowe i otwartość na nowe informacje
przydatne w ich rozwiązaniu, empatia, elastyczność myślenia i działania, a także kompetencje
w zakresie kreatywnym i kompetencje komunikacyjne. Oznaki kreatywności charakteryzujące
absolwentów studiów podyplomowych w ich pracy zawodowej to: twórcze podejście do roli
zawodowej

(innowacyjność,

niestandardowość

działania),

mobilność,

elastyczność,

zainteresowanie jednostkowymi losami, podmiotowe relacje interpersonalne. Posiadane przez
nich kompetencje komunikacyjne przejawiać się będą w znajomości metod i sposobów
oddziaływań w sferze interpersonalnej i zadaniowej, a także w umiejętnościach udzielania
pomocy i wsparcia oraz rozwiązywania konfliktów w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki.
Nabyta w czasie studiów podyplomowych wiedza w zakresie kryminologii,
kryminalistyki i przestępczości, oraz umiejętność praktycznego jej zastosowania w przypadku
sytuacji

niestandardowych

-

kryzysowych,

wymagających

kreatywnego

podejścia

i szerokiego oglądu, stanowić będą w pracy zawodowej absolwentów studiów podstawę
dokonywania prawidłowej oceny ryzyka popełniania przestępstw i ustalenia działań
prowadzących do ich wyeliminowania, jak również opracowania strategii działań po
ujawnieniu przestępstw.
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