
Wrocław, 04.05.2020 r. 

 

Rejestracja studentów WPAE na przedmioty do wyboru realizowane 

w roku akademickim 2020/2021  

na kierunku KRYMINOLOGIA, STUDIA NIESTACJONARNE, I STOPIEŃ,  II i III ROK 

  

Uprzejmie informujemy, że został ustalony harmonogram rejestracji studentów 

Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na przedmioty do wyboru  realizowane w roku 

akademickim 2020/2021. 

Rejestracja odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną, po zalogowaniu się na stronę 

https://usosweb.uni.wroc.pl  

II rok 

 

semestr zimowy: 

 

 student wybiera 1 przedmiot realizowany w formie wykładu K1: 

1. Nauki o więziennictwie i kuratela sądowa 

2. Resocjalizacja dorosłych i nieletnich 

 

 student wybiera 1 przedmiot realizowany w formie wykładu K2: 

1. Europejskie standardy wymiaru sprawiedliwości 

2. Międzynarodowa współpraca policyjna 

 

semestr letni: 

 

 student wybiera 1 przedmiot realizowany w formie wykładu W1: 

1. Suicydologia 

2. Penologia 

 

 student wybiera 1 przedmiot realizowany w formie wykładu K1: 

1. Ekspertyzy sądowe 

2. Rejestry kryminalne 

 

 

 student wybiera 1 przedmiot realizowany w formie wykładu K2: 

1. Wykrywanie sprawców przestępstw 

2. Prawo dowodowe 

 

 student wybiera 1 przedmiot realizowany w formie wykładu K3: 

1. Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym 

2. Psychiatria sądowa 

 

TERMIN REJESTRACJI 

 

14 maja 2020 godz. 17:00 -  15 maja 2020  godz. 23:59 

 

Studenci, którzy nie dokonają wyboru, zostaną wpisani na przedmioty wskazane przez Dziekana 

 

 

 

 

 

 

https://usosweb.uni.wroc.pl/


Wrocław, 04.05.2020 r. 

 

III rok 

 

semestr zimowy: 

 

 student wybiera 1 przedmiot realizowany w formie konwersatorium K1: 

1. Warsztaty kryminologiczno-kryminalistyczne    3 gr 

2. Mediacja w teorii i praktyce     3 gr 

 

 student wybiera 1 przedmiot realizowany w formie wykładu K2: 

1. Podstawy prawa karnego skarbowego     

2. Biegli i specjaliści        

 

 student wybiera 1 przedmiot realizowany w formie konwersatorium K3: 

1. Zarządzanie bezpieczeństwem informacji i ochrona danych osobowych 3 gr 

2. Ochrona osób i mienia      3 gr 

 

 

semestr letni: 

 

 student wybiera 1 przedmiot realizowany w formie konwersatorium K1: 

1. Przestępczość skazanych      1 gr 

2. Przestępczość gospodarcza     1 gr 

3. Przestępczość przeciwko dokumentom    1 gr 

4. Przestępczość przeciwko zabytkom i dziełom sztuki  1 gr  

 

 

 student wybiera 1 przedmiot realizowany w formie konwersatorium K2: 

1. Przestępczość nieletnich      1 gr 

2. Przestępczość zorganizowana     1 gr 

3. Technologie IT i cyberprzestępczość    1 gr 

4. Przestępczość terrorystyczna     1 gr  

 

 student wybiera 1 przedmiot realizowany w formie konwersatorium K3: 

1. Przestępczość seksualna      1 gr  

2. Przestępczość z użyciem przemocy    1 gr 

3. Przestępczość przeciwko środowisku    1 gr 

4. Media a przestępczość      1 gr  

 

 student wybiera 1 przedmiot realizowany w formie konwersatorium K4: 

1. Przestępczość przeciwko życiu i zdrowiu    1 gr 

2. Przestępczość skarbowa      1 gr 

3. Przestępczość przeciwko porządkowi publicznemu  1 gr 

4. Przestępczość kobiet      1 gr  

TERMIN REJESTRACJI 

 

14 maja 2020 godz. 17:00 -  15 maja 2020  godz. 23:59 

 

Studenci, którzy nie dokonają wyboru, zostaną wpisani na przedmioty wskazane przez Dziekana 

 


