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PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

Nazwa studiów  
KRYMINALISTYKA I PSYCHOLOGIA KRYMINALISTYCZNA 

 

Liczba semestrów 2                                                                            Liczba punktów ECTS 40 

 

Dziedzina/dziedziny, w których prowadzone jest kształcenie  Dyscyplina/dyscypliny, w których 
prowadzone jest kształcenie 

Nauki społeczne Nauki prawne 90 % 

Nauki Społeczne Psychologia 10 % 

  
 

I. WARUNKI PRZYJĘCIA NA STUDIA (w tym dodatkowe wymagania) 

Dyplom ukończenia studiów wyższych 

 
 
II. KWALIFIKACJE I UPRAWNIENIA UZYSKANE PO UKOŃCZENIU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 
Charakterystyka kwalifikacji cząstkowych uzyskanych po ukończeniu studiów  podyplomowych   
 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 
Absolwenci znacząco poszerzą wiedzę z zakresu szeroko pojętej kryminalistyki, psychologii kryminalistycznej, 
 profilowania psychologicznego nieznanych sprawców przestępstw, modus operandi sprawców przestępstw, 
wersji kryminalistycznej, przesłuchania świadka, podejrzanego, oględzin miejsca zdarzenia. 

 
 
Uprawnienia związane z posiadanymi kwalifikacjami  
                                                                                                                                                                                             

Wiedza zdobyta będzie mogła zostać wykorzystana na potrzeby zagadnień mieszczących się w problematyce szeroko 
pojętego prawa i bezpieczeństwa, w szczególności dotyczących zapobiegania przestępstw; dla absolwentów nabyte 
umiejętności i kompetencje pomogą wykryć sprawcę zdarzenia, zidentyfikować go, przeprowadzić dowodzenie aby 
następnie można było wydać wyrok skazujący lub uniewinniający. Wiedza i umiejętności zdobyte w czasie studiów 
podyplomowych poszerzą wiedzę prokuratorską, sędziowską, adwokacką, radców prawnych, pracujących w zakładach 
ubezpieczeniowych, Policji, Żandarmerii Wojskowej, CBA, ABW, Służby Więziennej, Straży Granicznej, Straży Miejskiej, 
Urzędach Celno-Skarbowych, pracowników ochrony osób i mienia, detektywów, dziennikarzy śledczych i innych osób 
uczestniczących w procesie tworzenia i stosowania prawa. 

 

  



III. EFEKTY UCZENIA SIĘ  DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH  

 

................................................................................................ 
 
 

Pieczęć i podpis Dyrektora Instytutu    

 

WIEDZA 

 
W01 

Posiada wiedzę o metodyce przeprowadzania i oceny wyników czynności procesowo-kryminalistycznych, 
mechanizmach przygotowania i popełniania czynów zabronionych, o dowodach i taktyce dowodzenia 
w procesie karnym, oraz specyfice czynności operacyjno-rozpoznawczych 
 

 
W02 

 

Zna i rozumie funkcje i znaczenie kryminalistyki, techniki, taktyki, strategii oraz metodyki 
kryminalistycznej.  

 
W03 

Posiada wiedzę o szeroko o pojętej psychologii kryminalistycznej i psychologii osobowości, o metodach 

przesłuchiwania świadków, podejrzanych i oskarżonych; posiada wiedzę o prawnych możliwościach 

zastosowania ekspertyzy wariograficznej 

W04 Posiada wiedzę i umiejętności dotyczące stosowania metodyki pracy biegłego, w szczególności z zakresu 
fonoskopii, możliwości odsłuchiwania mowy, indywidualizacji człowieka mówiącego.   

W05 Posiada wiedzę i umiejętności dotyczące problematyki profilowania nieznanych sprawców przestępstw. 

W06 Posiada wiedzę o zasadach współpracy z służbami w obszarze walki z przestępczością. 

 UMIEJĘTNOŚCI 

 
U01 

 

Posiada umiejętność zabezpieczenia śladów kryminalistycznych nie powodując kontaminacji; posiada 

umiejętność identyfikacji osób, śladów, rzeczy, zwłok. 

 
U02 

 

Posiada umiejętność  wskazania istoty czynności operacyjno-rozpoznawczych, i procesowo-
kryminalistycznych, jak również określenia warunków postępowania sądowego w aspekcie powiązań 
i prawidłowości psychologicznych. 
 

U03 Posiada umiejętność zrozumienia i interpretacji poszczególnych rodzajów ekspertyz kryminalistycznych 

U04 Posiada umiejętność stosowania zasad odtwarzania wyglądu, progresji wiekowej twarzy a także 
identyfikacji osób na podstawie zdjęć i portretów pamięciowych 
 

U05 Posiada umiejętność oceny cech świadczących o wiarygodności zeznań świadków, podejrzanych 
i oskarżonych. 
 

 KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

 
K01 

 

Wykazuje gotowość na poszerzanie swojej wiedzy i doskonalenie kompetencji w zakresie kryminalistyki i 
elementów psychologii kryminalistycznej. 
Ma świadomość niezbędności zachowania wymogów etycznych zgodnie z zasadą profesjonalizmu. 
 

 
K02 

 

Wykazuje gotowość kompetentnego zachowania się na miejscu zdarzenia, pomocy pokrzywdzonym, 

pomocy organom przybyłym na miejsce zdarzenia; wykazuje gotowość podjęcia właściwej akcji 

zabezpieczającej siebie i inne osoby, a także ewentualne dowody. 


