
Uchwała nr 84/VI/2017 r.  

Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 26 czerwca 2017 r.  

 

w sprawie przyjęcia zmian niektórych uchwał Rady Wydziału Prawa, 

Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, zawierających elementy 

kształcenia i programy studiów na wybranych kierunkach 

 

Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3 Uchwały nr 32/2012 Senatu Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Rada Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego uchwala, co następuje: 

§ 1 

W uchwale nr 150/XII/2016 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia programu 

kształcenia na kierunku Kryminologia (studia niestacjonarne pierwszego stopnia) 

wprowadza się następujące zmiany: 

 przedmiot Wstęp do kryminologii: wykłady są realizowane w wymiarze 26 

godzin, a ćwiczenia 10 godz. (semestr I), 

 przedmiot Historia myśli kryminologicznej: usuwa się ćwiczenia; wykłady są 

realizowane w wymiarze 20 godz. (semestr I), 

 przedmiot Propedeutyka prawa: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 8 

godzin; wykłady 20 godz. (semestr I), 

 przedmioty W2: pedagogika ogólna i W2: Nauka o państwie i polityce: usuwa 

się ćwiczenia; wykłady są realizowane w wymiarze 16 godz. ( semestr I), 

 przedmiot Metodologia badań kryminologicznych: ćwiczenia są realizowane 

w wymiarze 10 godzin, a wykłady 26 godz. (semestr II), 

 przedmiot Podstawy prawa karnego: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 

12 godzin, a wykłady 20 godz. (semestr II), 

 przedmiot Współczesne teorie kryminologiczne: ćwiczenia są realizowane w 

wymiarze 8 godzin, a wykłady 24 godz. (semestr III), 

 przedmiot Podstawy procesu karnego: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 

8 godzin, a wykłady 20 godz. (semestr III), 

 przedmiot Kryminalistyka: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 8 godz. 

(semestr III), 

 przedmiot Wiktymologia: usuwa się ćwiczenia; wykłady są realizowane w 

wymiarze 20 godz. (semestr III), 

 przedmioty K1: Nauki o więziennictwie i kuratela sądowa i K1: Resocjalizacja 

dorosłych i nieletnich: usuwa się ćwiczenia; wykłady są realizowane w 

wymiarze 16 godz. (semestr III), 

 przedmioty przedmioty K2: Europejskie standardy wymiaru sprawiedliwości 

i K2: Międzynarodowa współpraca policyjna: usuwa się ćwiczenia; wykłady 

są realizowane w wymiarze 16 godz. (semestr III), 

 przedmiot Kryminologia porównawcza: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 

8 godzin, a wykłady 24 godz. (semestr IV), 

 przedmiot Patologie społeczne: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 8 

godzin, a wykłady 20 godz. (semestr IV), 

 przedmiot Podstawy prawa karnego wykonawczego: ćwiczenia są 

realizowane w wymiarze 8 godzin, a wykłady 20 godz. (semestr IV), 

 przedmioty W1: Suicydologia i W1: Penologia: usuwa się ćwiczenia; wykłady 

są realizowane w wymiarze 16 godz. (semestr IV), 



 przedmioty K1: Ekspertyzy sądowe i K1: Rejestry kryminalne: usuwa się 

ćwiczenia; wykłady są realizowane w wymiarze 16 godz. (semestr IV), 

 przedmioty K2: Wykrywanie sprawców przestępstw i K2: Prawo dowodowe: 

usuwa się ćwiczenia; wykłady są realizowane w wymiarze 16 godz. (semestr 

IV), 

 przedmioty K3: Pokrzywdzony w prawie i procesie karnym oraz K3: 

psychiatria sądowa: usuwa się ćwiczenia; wykłady są realizowane w 

wymiarze 16 godz. (semestr IV), 

 przedmiot Polityka Kryminalna: ćwiczenia są realizowane w wymiarze 8 

godzin, a wykłady 20 godz. (semestr V), 

 przedmiot Ekonomiczna analiza przestępczości: ćwiczenia są realizowane w 

wymiarze 8 godzin, a wykłady 20 godz. (semestr V), 

 przedmioty K2: podstawy prawa karnego i skarbowego i K2: Biegli i 

specjaliści usuwa się ćwiczenia; wykłady są realizowane w wymiarze 16 

godz. (semestr V). 

 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

         Dziekan 

             prof. dr hab. Karol Kiczka 

 


