Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
KARTA PRZEDMIOTU / MODUŁU
1. Nazwa przedmiotu:
Podstawy kryminalistyki i kryminologii
2. Kod przedmiotu:
10.4
3. Okres ważności karty:
ważna od roku akademickiego: 2016/2017
4. Forma kształcenia:
studia pierwszego stopnia
5. Forma studiów:
studia stacjonarne
6. Kierunek studiów:
Bezpieczeństwo Państwa
7. Profil studiów:
praktyczny
8. Specjalność:
.........................
9. Semestr:
III
10. Jedn. prowadz. przedmiot:
Instytut Studiów Społecznych
11. Prowadzący przedmiot:
dr Joanna Stojer-Polańska
12. Grupa przedmiotów:
kierunkowe
13. Status przedmiotu:
obowiązkowy
14. Język prowadzenia zajęć:
polski
15. Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne:

brak
16. Cel przedmiotu:
Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu kryminologii,
i kryminalistyki, metod badań kryminologicznych, wiktymologii oraz
przestępstw i ich sprawców w Polsce, a także zapoznanie studentów z
funkcjami i działami kryminalistyki.
17. Efekty kształcenia:

Ozn.

Metoda
realizacji
efektu
kształceni
a

Opis efektu kształcenia

K1_W0

ma

podstawową

2

znaczeniu

wiedzę

nauk

o
o

Metoda
sprawdze
nia
efektu
kształcenia

Forma
prowadzenia
zajęć

Odniesieni
e do
efektów
dla
kierunku
studiów

Egz. ustny

wykład/ćwiczen
ia

S1A_W01

Egz. ustny

wykład/ćwiczen
ia

S1A_W02

Ocena
aktywności
na zajęciach

bezpieczeństwie oraz o ich
przedmiotowym

i

metodologicznym powiązaniu z
innymi

dyscyplinami

naukowymi
K1_W0

ma

podstawową

6

strukturach
społecznych,

i

wiedzę

o

instytucjach
politycznych,

prawnych, ekonomicznych i ich

Przygotowan
ie zaliczenia

podstawowych elementach, a
zwłaszcza o organizacjach i
instytucjach

powołanych

do

zapewniania bezpieczeństwa
K1_W0

ma wiedzę interdyscyplinarną,

7

na podstawie której definiuje
pojęcia

z

Ocena
udziału w
dyskusji
Egz. ustny

zakresu

Wykład/ćwicze
nia

S1A_W02

bezpieczeństwa państwa
K1_K06

jest

przygotowany

do

aktywnego uczestniczenia w
życiu

publicznym,

także

zespołach realizujących
społeczne,

polityczne

obywatelskie

z

bezpieczeństwa,

w
cele

Ocena
udziału w
dyskusji i
zaangażowan
ia w
przedmiot

i

Egz. ustny

Praca w grupie
- cw

S1A_K02
S1A_K03
S1A_K06

zakresu

komunikując

się z otoczeniem, przekazując i
broniąc swoich poglądów
K1_K09

potrafi pracować w grupie,
mając świadomość znaczenia

Ocena pracy
w grupie

pracy zespołowej dla realizacji
celów w pracy zawodowej i

Egz. ustny

Praca w grupie
- cw

Egz. ustny

dyskusja

S1A_K02

działalności publicznej na rzecz
bezpieczeństwa
K1_K15

rozumie potrzebę opisu, analizy
i

interpretacji

towarzyszących

zjawisk

Przygotowan
ie prezentacji

polityce

bezpieczeństwa, a także relacji
pomiędzy teorią a praktyką
polityki

S1A_K02
S1A_K05

bezpieczeństwa

państwa
18. Formy i wymiar zajęć:
Ćwiczenia, wykład
19. Treści kształcenia:
1.
2. Przedmiot zainteresowania kryminologii.
3. Kryminologia klasyczna, kryminologia pozytywistyczna,
kryminologia antynaturalistyczna, kryminologia neoklasyczna.

4. Charakterystyka przestępczości i sprawców przestępstw w Polsce.
5. Charakterystyka patologii społecznych.
6. Elementy wiktymologii.
7. Przestępczość nieletnich.
8. Media a przestępczość.
9. Zapobieganie przestępczości.
10. .Miejsce kryminalistyki wśród nauk prawnych. Kryminalistyka
jako nauka interdyscyplinarna.
11. Podstawowe pojęcia: zdarzenie, sprawca, ślad, modus operandi,
identyfikacja kryminalistyczna, ekspertyza, biegły.
12. Działy i funkcje kryminalistyki.
13. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i oględziny miejsca zdarzenia.
14. Czynności procesowe: okazanie, przesłuchanie, przeszukanie,
konfrontacja.
15. Registratury.

20. Zaliczenie: na ocenę
tak
21. Literatura podstawowa:

1. J. Błachut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Arche,
Gdańsk 2006;
2. A. Jaworska (red.), Kryminologia i kara kryminalna. Wybrane
zagadnienia, Impuls, Kraków 2008;
3. I. Pospiszył, Patologie społeczne, PWN, Warszawa 2008;
4. J.Widacki, red., Kryminalistyka, C.H.Beck, Warszawa 2008.
5. T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze,
Kraków 2005.
22. Literatura uzupełniająca:

1. A. Gaberle , Nierozłączna triada. Przestępczość. Przestępca.
Społeczeństwo, Arche, Gdańsk 2003;
2. Y. Jewkes, Media i przestępczość, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2010;
3. J. Wójcikiewicz, red., Ekspertyza sądowa, Oficyna a Wolters
Kluwer Polska, 2007

4. D. Wilk, red., Kryminalistyka. Przewodnik, TONiK, Toruń 2013.
23. Nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia efektów
kształcenia:
Liczba godzin
Lp.
Forma zajęć
kontaktowych / pracy studenta
30
1
Wykład
30
2
Ćwiczenia
Suma godzin
60
25. Liczba punktów
24. Suma wszystkich godzin:
4
ECTS:
27. Liczba punktów
26. Liczba punktów ECTS
ECTS uzyskanych na
uzyskanych na zajęciach z
zajęciach o
bezpośrednim udziałem
2
charakterze
nauczyciela
praktycznym
akademickiego:
(laboratoria,
projekty):
Efekt
kształceni
a

Ocen
a

W1

bdb

db

dst

nds
U1

bdb
db
dst
ndst

K1

bdb
bdb
dst
ndst

28. Uwagi:
Wymienić .........

Opis wymagań

Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 80%) i
bardzo dobrze objaśnia podstawowe pojęcia i
zagadnienia zawarte w sylabusie przedmiotowym
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 60%) i
dobrze objaśnia podstawowe pojęcia , procesy i
zagadnienia zawarte w sylabusie przedmiotowym
Student rozumie, zna (na poziomie co najmniej 30%) i
w stopniu dostatecznym objaśnia podstawowe pojęcia i
zagadnienia zawarte w sylabusie przedmiotowym
Student nie rozumie i nie potrafi objaśnić
podstawowych pojęć i zagadnień z zakresu zagadnień
zawartych w sylabusie przedmiotowym
Posiada umiejętności i kompetencje społeczne na
poziomie ponadprzeciętnym
Posiada umiejętności i kompetencje społeczne na
poziomie przeciętnym
Posiada podstawowe umiejętności i kompetencje
społeczne
Nie posiada umiejętności i kompetencji społecznych w
stopniu podstawowym
Posiada umiejętności i kompetencje społeczne na
poziomie ponadprzeciętnym
Posiada umiejętności i kompetencje społeczne na
poziomie przeciętnym
Posiada podstawowe umiejętności i kompetencje
społeczne
Nie posiada umiejętności i kompetencji społecznych w
stopniu podstawowym

Zatwierdzono:
…………………………….

…………………………………………………

(data i podpis prowadzącego)

(data i podpis)

