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Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowy Targu

Informacje ogólne

Nazwa zajęć Przestępczość kryminalna

Kod zajęć BN-1-4,2psbp,21-22

Status zajęć Obowiązkowy

Wydział /
Instytut Instytut Humanistyczno - Społeczny

Kierunek
studiów bezpieczeństwo narodowe

Moduł
specjalizacyjny -----

Specjalizacja -----

Forma studiów Rok studiów Semestr
Suma godzin dydaktycznych

Liczba punktów ECTS
Wykłady Ćwiczenia/praktyki

Stacjonarne

1 1 --- --- ---

1 2 --- --- ---

2 3 --- --- ---

2 4 15.0 15.0 2.0

Suma 15.0 15.0 2.0

Poziom studiów studia pierwszego stopnia

Profil Praktyczny

Osoba
odpowiedzialna dr Ryszard Lelito



za program zajęć

Wymagania
(Kompetencje
wstępne)

Znajomość podstawowych zagadnień dotyczących prawa karnego, przestępstwa
i odpowiedzialności karnej. Znajomość struktury organizacyjnej, zasad funkcjonowania i zadań
Policji w zakresie zwalczania przestępczości.

Założenia i cele
zajęć

Student posiada podstawową wiedzę z zakresu prawa karnego materialnego w obszarze

przestępczości kryminalnej. Ma wyrobioną dbałość o przestrzeganie prawa i norm

etycznych. Potrafi prognozować tendencje w zakresie przestępczości i ich wpływ na

bezpieczeństwo wewnętrzne. Zna strukturę, zasady funkcjonowania i zadania Policji w

zakresie zwalczania przestępczości.

Prowadzący
zajęcia dr Tomasz Wałek

Egzaminator/
Zaliczający dr Tomasz Wałek

Nakład pracy studenta - bilans punktów ECTS

Nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania efektów uczenia się
Obciążenie studenta

Studia
stacjonarne

Studia
niestacjonarne

Obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia i studentów, w
tym:

godz.:
30.0

godz.:
0.0

Udział w wykładach (godz.) 15 0

Udział w: ćwiczenia (godz.) 15 0

Dodatkowe godziny kontaktowe z nauczycielem (godz.) 0 0

Udział w egzaminie (godz.) 0 0

Obciążenie studenta związane z jego indywidualną pracą związaną z zajęciami
organizowanymi przez uczelnię, w tym:

godz.:
20.0

godz.:
0.0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do wykładu (godz.) 2 0

Samodzielne studiowanie tematyki zajęć/ przygotowanie się do: ćwiczenia (godz.) 13 0

Przygotowanie do zaliczenia/ egzaminu (godz.) 5 0

Wykonanie prac zaliczeniowych (referat, projekt, prezentacja itd.) (godz.) 0 0

Suma 
(obciążenie studenta na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich lub innych osób prowadzących zajęcia oraz związane z
jego indywidualną pracą związaną z tymi zajęciami)

godz.:
50.0

ECTS:
2.0

godz.:
0.0

ECTS:
0

Obciążenie studenta w ramach zajęć kształtujących umiejętności praktyczne godz.:
0

ECTS:
0

godz.:
0

ECTS:
0



Efekty uczenia się

Efekty uczenia się

Odniesienia
do
kierunkowych
efektów
uczenia się

Odniesienia 
do
charakterystyk
drugiego
stopnia 
efektów
uczenia
się Polskich 
Ram
Kwalifikacji

Sposób
weryfikacji
efektów
uczenia się

Wiedza: student zna i rozumie

W1
Zna strukturę, zasady funkcjonowania i zadania Policji w
zakresie zwalczania przestępczości. Zna regulacje
prawne związane ze zwalczaniem przestępczości

K_W10 P6S_WG sprawdzian
pisemny (W)

Umiejętności: student potrafi

U1
Potrafi prognozować tendencje w zakresie
przestępczości i ich wpływ na bezpieczeństwo
wewnętrzne

K_U13 P6S_UW_02,
P6S_UO_01

bezpośrednia
ocena wykonania
zadania
(np. ocena
projektu, ocena
sprawozdania,
dokumentowania
danych, realizacji
zajęć) (U)

Kompetencje społeczne: student jest gotów do

K1 Ma wyrobioną dbałość o przestrzeganie prawa i norm
etycznych K_K07 P6S_KK_02,

P6S_KR

obserwacja
zachowania
studenta
podczas zajęć;
(K)

Formy i metody kształcenia

Wykład informacyjny, dyskusja, praca w grupach, prezentacje multimedialne, sesje rozwiązywania problemu

Treści programowe
Wykłady

Omówienie zagadnień z zakresu: obowiązywania prawa karnego i jego źródeł, zasad odpowiedzialności karnej,

instytucji przestępstwa i jego rodzajów, rozróżnienia przestępstw stwierdzonych i wykrytych, podstawowych

kategorii przestępstw kryminalnych, przestępczości zorganizowanej o raz podstaw prawnych i instytucji

powołanych do jej zwalczania, roli Policji w przeciwdziałaniu zjawisku przestępczości.



Ćwiczeniaćwiczenia

Współczesne tendencje przestępczości kryminalnej, gospodarczej i zorganizowanej. Sposoby popełniania

przestępstw w tym gospodarczych i kryminalnych. Wybrane aspekty i rodzaje przestępczości zorganizowanej.

Stosowane metody i techniki wykorzystywane do zwalczania przestępczości zorganizowanej. Współpraca

krajów pomiędzy służbami i organami ścigania w zakresie zwalczania przestępczości.

Kryteria oceny osiągniętych efektów uczenia się

Kryteria oceny efektów uczenia się
osiągniętych przez studenta

Na ocenę 5,0

Wyczerpujące odpowiedzi na 3 zadane pytania

Na ocenę 4,5

Wystarczające choć niekompletne odpowiedzi. Dwie odpowiedzi
powinny być kompletne.

Na ocenę 4,0

wiedza podstawowa, wymagająca uzupełnienia. Przynajmniej
jedna odpowiedź jest kompletna

Na ocenę 3,5

wiedza elementarna w każdym zadanym obszarze

Na ocenę 3,0

wiedza zawierająca znaczące braki, ale zaświadczająca o
elementarnej wiedzy

odpowiadającego. Student nie wykazuje wiedzy w jednym
obszarze, ale posiada

przynajmniej rozbudowaną wiedzę przy dwóch pozostałych
zagadnieniach

Na ocenę 2,0

student nie przystąpił do ustnego odpytania, lub nie wykazał się
wiedzą świadczącą

o chociażby elementarnej wiedzy

Forma weryfikacji osiągnięć studenta i warunki zaliczenia zajęć

Forma weryfikacji osiągnięć studenta Zaliczenie z oceną

Warunki odbywania i zaliczenia zajęć oraz dopuszczenia do
końcowego egzaminu (zaliczenia z oceną)

1. obecność na wykładach i ćwiczeniach

2. aktywność w czasie dyskusji na zaproponowane
tematy

3. spełnienie wszystkich dodatkowych wymagań,
które określi koordynator przedmiotu



Wykaz zalecanego piśmiennictwa
Wykaz literatury podstawowej
Lp. Pozycja

1 B.Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009,

2 D.Jagiełło, Kryminologia. Podręcznik dla studentów kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, Skierniewice
2012,

3 E. Pływaczewski (red.), Przestępczość zorganizowana. Świadek koronny. Terroryzm, Kraków 2005,

4 Z. Rau, Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002

5 W. Mądrzejewski, Przestępczość zorganizowana, system zwalczania, Warszawa 2008

Wykaz literatury uzupełniającej
Lp. Pozycja

1 R. Głowacki, Europejska sieć prewencji kryminalnej, Warszawa 2008,

2 E. Pływaczewski, Przestępczość zorganizowana i jej zwalczanie w Europie Zachodniej, Warszawa 2002

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych

Wymiar, zasady i forma odbywania praktyk zawodowych -----
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