
1. Nazwa przedmiotu/modułu: K1: Przestępczość skazanych

2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Crime of convicts

3. Jednostka prowadząca przedmiot: Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

4. Kod przedmiotu/modułu: 

5. Rodzaj przedmiotu/modułu: Do wyboru

6. Kierunek studiów: Kryminologia- studia pierwszego stopnia, niestacjonarne

7. Poziom studiów: Studia pierwszego stopnia

8. Rok studiów: 2020/2021

9. Semestr: VI

11. Imię, nazwisko, tytuł/stopień naukowy osoby/osób prowadzących zajęcia: dr Kamila Mrozek (C)

12.

Wymagania wstępne w zakresie:
Zrealizowanych przedmiotów:

Wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu:

13.

CELE PRZEDMIOTU

 1. Student nabywa wiedzę o zasadach odpowiedzialności karnej osób, które dopuściły się przestępstw w trakcie odbywania 
kary. Zna podstawy procesu karnego w zakresie wiedzy dotyczącej wszczęcia i przeprowadzenia postępowania karnego. Zna 
również zasady prowadzenia działań terapeutycznych i resocjalizacyjnych stosowanych wobec skazanych, którzy dopuścili się 
tych przestępstw. Student umie rozwiązywać podstawowe problemy prawne z zakresu stosowania i praktyki wykonywania kar 
i innych środków penalnych stosowanych wobec sprawców tych przestępstw. 

14.

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA
(W - wiedza, U - umiejętności, K - kompetencje społeczne)

W1 - Znajomość i rozumienie regulacji dotyczących rodzaju przestępczości skazanych w Polsce, wiedza z 
obszaru prawa karnego materialnego w zakresie rodzaju popełnianych przestępstw oraz kryminologii, 
świadomość zależności interdyscyplinarnych w analizowanym zakresie, znajomość podstawowej 
terminologii i danych. 

K_W02, 
K_W03, 
K_W04, 
K_W05, 
K_W06, 
K_W07, K_W08

U1 - Poprawne stosowanie poznanej terminologii, krytyczna analiza danych, umiejętność samodzielnej 
interpretacji przepisów, umiejętność pozyskiwania informacji z literatury i baz danych.

K_U01, K_U02, 
K_U03, K_U04, 
K_U05, K_U06, 
K_U07, K_U08, 
K_U09, K_U10, 
K_U12, K_U13, 
K_U14, K_U15

K1 - Student jest wrażliwy na problemy społeczne, w zakresie relacji: przestępstwo-kara-readaptacja 
społeczna. Otwartość na nową wiedzę i gotowość do zmiany swojej opinii w świetle dostępnych danych i 
argumentów, umiejętność myślenia i działania w sposób kreatywny. Zrozumienie i krytyczna ocena 
współczesnego ustawodawstwa i praktyki w zakresie odpowiedzialności karnej osób odbywających już karę 
pozbawienia wolności w warunkach izolacyjnych.

K_K01, K_K02, 
K_K03, K_K04, 
K_K05, K_K06, 
K_K07, K_K09

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA - SYLABUS

10. Forma zajęć i liczba godzin: 16 ( 16 - ćwiczenia )



15.

TREŚCI PROGRAMOWE
 1. Kryminologiczne teorie przestępczości (biologiczne, psychologiczne, socjologiczne, ekonomiczne)

 2. Rola środowiska w procesie kryminogenezy skazanych 

 3. Wpływ szkoły, grupy rówieśniczej oraz instytucji opiekuńczo wychowawczych i poprawczych na kształtowanie się 
zachowań przestępczych 

 4. Czynniki sprzyjające wkroczeniu na drogę przestępczą skazanych 

 5. Proces resocjalizacji jako czynnik minimalizujący przestępczość skazanych 

16.

METODY WERYFIKACJI ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Egzamin Prace 
kontrolne Projekty Aktywność Praca 

własna
W1 - Znajomość i rozumienie regulacji dotyczących 
rodzaju przestępczości skazanych w Polsce, wiedza z 
obszaru prawa karnego materialnego w zakresie rodzaju 
popełnianych przestępstw oraz kryminologii, świadomość 
zależności interdyscyplinarnych w analizowanym zakresie, 
znajomość podstawowej terminologii i danych. 

+ + +

U1 - Poprawne stosowanie poznanej terminologii, 
krytyczna analiza danych, umiejętność samodzielnej 
interpretacji przepisów, umiejętność pozyskiwania 
informacji z literatury i baz danych.

+ + +

K1 - Student jest wrażliwy na problemy społeczne, w 
zakresie relacji: przestępstwo-kara-readaptacja społeczna. 
Otwartość na nową wiedzę i gotowość do zmiany swojej 
opinii w świetle dostępnych danych i argumentów, 
umiejętność myślenia i działania w sposób kreatywny. 
Zrozumienie i krytyczna ocena współczesnego 
ustawodawstwa i praktyki w zakresie odpowiedzialności 
karnej osób odbywających już karę pozbawienia wolności 
w warunkach izolacyjnych.

+ + +

Łącznie: 100 % 70 10 20

17.

ZALECANA LITERATURA:

Literatura Podstawowa:

1 Skuteczność oddziaływań penitencjarnych w kontekście zjawiska podkultury więziennej oraz 
instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia skazanych, Kuć M. , . Lublin  2010

2 Psychospołeczne uwarunkowania i mechanizmy kryminogezy a zachowania paraprzestępcze i 
przestępcze, Stanik M., . Warszawa 2007

3 Psychiczne determinaty przestępczości skazanych , Ulidowska B. , Probl. Alkohol. .  1995

4 Rodzaje i motywy zachowań agresywnych a nieformalne stosunki społeczne wśród 
młodocianych skazanych, Stanik M. , Stud. Krymin..  1976

5 Znęcanie się nad osobą pozbawioną wolności. BEzpieczeństwo osobiste skazanych. , Kalisz T. 
, Stud. Erasmiana Wratisl. .  2017

6 Przestępczość skazanych kobiet i mężczyzn , Toroń B. , Impuls. Kraków 2016 

Literatura Uzupełniająca:

1
Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga Jubileuszowa Profesora Teodora 
Szymanowskiego , Rzepliński A., Rzeplińska I., Niełaczna M., Wiktorska P., Wolters Kluwer . 
Warszawa  2013

2 Zachowania przestępcze. Przyczyny i zapobieganie. , Kozaczuk F. , . Rzeszów 2010 

18. Język wykładowy: polski



19.

Obciążenie pracą studenta
Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin na 

zrealizowanie aktywności
Godziny zajęć dydaktycznych zgodnie z planem studiów 16

Praca własna studenta

1. Rys historyczny przestępczości skazanych. 

2. Obowiązujące normatywne podstawy odpowiedzialności karnej skazanych za przestępstwa 
popełnione w trakcie odbywania kary w polskim systemie prawa karnego. 

3. Szanse i bariery procesu resocjalizacji skazanych. 

30

Przygotowanie do zajęć 30

Suma Godzin 76

Liczba punktów ECTS 3

Sugerowana liczba punktów ECTS Min  2 / Max  3

Sylabus został zatwierdzony przez: Tomasz Kalisz

Data zatwierdzenia: 23.11.2020


