
 
PRZEDMIOTY REALIZOWANE W RAMACH SPECJALNOŚCI  

KARNISTYCZNEJ 

Nazwa przedmiotu 

Semestr 
studiów,  
w którym 
przedmiot 

jest 
realizowany 

Liczba 
punktów 

ECTS 
Opis przedmiotu 

Symbol 
efektu 

uczenia się* 

Prawo policyjne VIII 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy na temat 
Policji, jako umundurowanej  
i uzbrojonej formacji przeznaczonej do 
ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do 
utrzymania bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. Realizacja przedmiotu 
umożliwia studentowi nabycie wiedzy 
na temat zadań Policji realizowanych 
przez wydzielone służby, w tym 
kryminalną i prewencyjną, organizacji 
Policji, a także statusu policjanta, jego 
uprawnień i obowiązków. Student 
nabywa także wiedzę na temat zasad 
używania i wykorzystywania środków 
przymusu bezpośredniego i broni palnej 
przez funkcjonariuszy policji i innych 
służb mundurowych. Przedmiot 
kształtuje praktyczne umiejętności 
studenta w zakresie możliwości 
dokonywania poszerzonej analizy 
normy prawnej i jej wykładni  
z wykorzystaniem literatury przedmiotu 
i judykatury. Pozwala to na 
wykorzystanie przez studenta nabytej 
wiedzy z zakresu prawa policyjnego  
w celu analizy praktycznych 
problemów prawnych i podejmowania 
próby ich rozwiązywania. 

K_W03 
K_W04 
K_W05 
K_W07 
K_W10 
K_W14 
K_U02 
K_U09 
K_U10  
K_K01 
K_K07 
K_K08 

Kryminologia  
i wiktymologia 

VIII 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
pogłębionej wiedzy z zakresu 
kryminologii, stanowiącej naukę  
o przestępczości – jako zjawisku 
społecznym oraz o przestępstwie – jako 
szczególnej formie zachowania 
dewiacyjnego, a także o sprawcy 
przestępstwa i mechanizmach 
kontrolnych w celu zapobiegania  
i zwalczania przestępczości. Celem 
przedmiotu jest także przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy  
z zakresu wiktymologii, tj. nauki  
o ofierze przestępstwa, jej roli  
w genezie przestępstwa, a także  
o pomocy ofierze przestępstwa, 
diagnozowaniu zagrożeń  
i przeciwdziałaniu zagrożeniom. 
Wiedza z zakresu tych nauk zdobyta 
przez studenta umożliwia diagnozę oraz 
analizę problemów prawnych 

K_W01 
K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_W09 
K_W10 
K_W11 
K_W12 
K_U01 
K_U03  
K_U04 
K_U05 
K_U06 
K_U12 
K_U13 
K_U15 
K_K01 
K_K02 
K_K06 
K_K10 



 
związanych z zagrożeniami związanymi 
z przestępczością jako zjawiskiem 
społecznym oraz poszukiwanie źródeł 
pokrzywdzenia i instrumentów 
przeciwdziałania skutkom 
pokrzywdzenia przestępstwem. 
Wskazane umiejętności umożliwią 
studentowi poszukiwanie sposobów 
rozwiązywania problemów, w tym 
realizowania tzw. orientacji praktycznej 
wiktymologii, polegającej na niesieniu 
pomocy ofiarom. Efektem nabytej 
wiedzy, która wynika z połączenia 
aspektów teoretycznych i praktycznych 
z poznanego obszaru, jest także 
umiejętność formułowania własnych 
opinii na temat przyczyn zjawisk 
społecznych i sposobów 
przeciwdziałania zjawiskom 
patologicznym. To z kolei może być 
wykorzystane w przyszłej pracy 
zawodowej. 

Prawo wykroczeń  
i postępowanie  

w sprawach  
o wykroczenia 

VIII 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy na temat 
rozwiązań prawnomaterialnych  
i procesowych prawa wykroczeń, które 
stanowi wyspecjalizowaną dziedzinę 
szeroko rozumianego prawa karnego. 
Jego wyróżnikiem jest rodzaj zachowań 
penalizowanych, odznaczających się 
niskim stopniem społecznej 
szkodliwości. W ramach przedmiotu 
student nabywa wiedzę, tj. zna i rozumie 
w pogłębionym stopniu istotę prawa 
wykroczeń, zna i rozumie zasady 
odpowiedzialności za wykroczenia, 
podstawowe typy wykroczeń oraz 
postępowanie w sprawach wykroczeń. 
Potrafi też prawidłowo interpretować  
i wyjaśniać znaczenie określonych 
norm prawnych i samodzielnie 
rozwiązywać konkretne problemy 
praktyczne z zakresu prawa wykroczeń. 
Posiada umiejętność formułowania 
własnej opinii i krytycznej analizy 
orzecznictwa i doktryny. W rezultacie 
jest gotów do dokonywania krytycznej 
analizy zjawisk społecznych  
i podejmowania aktywności  
w rozstrzyganiu konfliktów 
społecznych. 

K_W04 
K_W06  
K_W10 
K_W11 
K_W12 
K_U02  
K_U04 
K_U06 
K_U07 
K_U08 
K_K01 
K_K02 
K_K03 
K_K07 
K_K08 

Postępowania 
szczególne w procesie 

karnym 
IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy na temat 
zróżnicowanych form przebiegu 
postępowania karnego obok 
postępowania (trybu) zwyczajnego.  
W ramach przedmiotu student nabywa 
wiedzę z zakresu postępowania 

K_W03  
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_W11 
K_U03 



 
uproszczonego, postępowania  
w sprawach z oskarżenia prywatnego, 
postępowania nakazowego oraz 
postępowania przyspieszonego, które 
zostały uregulowane w kodeksie 
postępowania karnego. Student rozumie 
w pogłębionym stopniu istotę 
poszczególnych postępowań i potrafi je 
rozróżnić, a także potrafi dokonać 
interpretacji normy prawnokarnej, 
dostrzega różnice między 
poszczególnymi postępowaniami  
i rozumie proces ich stosowania. 
Zdobyta przez studenta wiedza 
umożliwia sprawne wyszukiwanie 
przez studenta odpowiednich przepisów 
w źródłach prawa, a następnie ich 
wyjaśnianie oraz wykorzystanie 
podczas praktyki zawodowej. Student 
nabywa też umiejętności posługiwania 
się językiem prawniczym i jest gotów 
do rozstrzygania dylematów 
pojawiających się w praktyce wymiaru 
sprawiedliwości i w ślad za tym 
podejmowania aktywności zawodowej. 

K_U06 
K_K02 
K_K06 
K_K09 

Prawo karne 
wykonawcze (w tym 

penitencjarne) 
IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy na temat 
prawa karnego wykonawczego  
i wyróżnionego w jego ramach prawa 
penitencjarnego. Realizacja przedmiotu 
umożliwia studentowi nabycie wiedzy 
na temat zasad wykonywania orzeczeń 
podjętych w procesie karnym,  
a związanych z odpowiedzialnością 
karną (za przestępstwa), 
odpowiedzialnością karną skarbową 
oraz odpowiedzialnością za 
wykroczenia, a także związanych  
z wykonywaniem kary pozbawienia 
wolności uregulowanym również  
w prawie penitencjarnym. Zdobyta 
przez studenta wiedza umożliwia 
zrozumienie treści normy prawnokarnej 
i dokonanie jej wykładni. Student ma 
też pogłębioną i uporządkowaną wiedzę 
na temat wykonywania poszczególnych 
instrumentów prawnokarnych takich jak 
np. dozór elektroniczny, kara grzywny, 
kara ograniczenia wolności, kara 
pozbawienia wolności, pozbawienia 
praw publicznych, naprawienia szkody 
czy tymczasowego aresztowania. 
Potrafi należycie diagnozować 
problemy prawne i poszukiwać 
sposobów ich rozwiązania. Posiada 
umiejętność krytycznego spojrzenia na 
zjawiska towarzyszące m.in. 
wykonywaniu kary pozbawienia 

K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_W10 
K_U02 
K_U09 
K_K01 
K_K02 
K_K04 
K_K07  
K_K09 



 
wolności, które jest oparte na analizie 
normy prawnej, orzecznictwa  
i poglądów doktryny. 

Prawo karne 
pozakodeksowe 

IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy  
z zakresu tzw. pozakodeksowego prawa 
karnego, na które składa się 
kilkadziesiąt ustaw zawierających 
przepisy karne normujące 
wyodrębnioną problematykę ze 
względu na potrzebę uwzględnienia 
„kontekstów” regulacji prawnej 
(medycznej, prawno-gospodarczej itp.), 
np. przepisy ustaw: o przeciwdziałaniu 
narkomanii, o ochronie praw 
autorskich, o obrocie instrumentami 
finansowymi, o bezpieczeństwie imprez 
masowych, o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji itd. Studenci poszerzają 
swoją wiedzę o zagadnienia 
wykraczające poza przepisy karne 
kodeksu karnego, którego regulacje 
mieszczące się w części ogólnej mają 
zastosowanie do innych ustaw 
przewidujących odpowiedzialność 
karną. W ramach wykładu student 
nabywa wiedzę o źródłach prawa 
karnego ujętych poza częścią 
szczególną kodeksu karnego, co 
pozwala poznać obszerną materię objętą 
ochroną prawnokarną i zrozumieć istotę 
pozakodeksowego prawa karnego  
z rozszerzoną umiejętnością 
identyfikacji problemów prawnych  
i poszukiwania regulacji będących 
podstawą ich rozwiązywania. Student 
nabywa zatem kompetencje do 
samodzielnej analizy zdarzeń 
kryminalnych, których zakazy i nakazy 
ujęte są w przepisach 
pozakodeksowych. 

K_W01 
K_W03 
K_W06 
K_W07 
K_W08 
K_W10 
K_W11 
K_U01 
K_U04 
K_U05 
K_U14 
K_K01 
K_K02 
K_K04 
K_K06 

Postępowanie  
w sprawach 
nieletnich 

IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy  
w zakresie postępowania w sprawach 
nieletnich, którzy wykazują przejawy 
demoralizacji bądź też popełniają czyny 
karalne (przestępstwa, przestępstwa 
skarbowe, niektóre wykroczenia).  
W ramach wykładanego przedmiotu 
student nabywa wiedzę na temat 
uzasadnienia potrzeby odmiennego 
traktowania nieletnich w wieku 
zasadniczo poniżej 17 roku życia, 
odrębnego katalogu środków 
oddziaływania wychowawczego  
i poprawczego, w tym na temat 
przesłanek umieszczania nieletniego  
w zakładzie poprawczym, stosowanych 

K_W04 
K_W06  
K_W10 
K_W11  
K_W12 
K_U02  
K_U04 
K_U06 
K_U07 
K_U08 
K_K01 
K_K02 
K_K03 
K_K07 
K_K08 



 
przez sąd rodzinny, a także odmienności 
postępowania prowadzonego  
w sprawach nieletnich. Zdobyta wiedza 
pozwala prawidłowo interpretować 
znaczenie norm prawnych i określać 
wzajemne relacje między prawem 
karnym a tzw. prawem karnym 
nieletnich. Umożliwia także 
precyzowanie problemów prawnych, 
krytyczną ich analizę i poszukiwanie 
sposobów ich rozwiązywania.  
W rezultacie student znacząco poszerza 
swoją wiedzę na temat 
wyspecjalizowanej dziedziny prawa 
karnego i to zarówno w płaszczyźnie 
teoretycznej, jak i praktycznej. 

Podstawy 
kryminalistyki 

IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy  
z zakresu kryminalistyki, która jest 
nauką o metodach i środkach 
wykrywania przestępstw, wykrywania  
i ścigania ich sprawców oraz 
uzyskiwania i utrwalania środków 
dowodowych dla celów procesu 
karnego. W ramach przedmiotu student 
nabywa szeroką wiedzę  
w szczególności na temat taktyki 
kryminalistycznej (np. taktyki 
przesłuchania podejrzanego, taktyki 
pościgu za sprawcą) i techniki 
kryminalistycznej, która 
wykorzystywana jest np. przy 
rekonstrukcji zdarzenia przestępczego, 
w badaniach odcisków palców, śladów 
narzędzi przestępstwa. W rezultacie 
nabywa umiejętność analizowania 
zjawisk, rozpoznawania metod 
popełniania przestępstw i dokonywania 
krytycznej analizy zdiagnozowanych 
problemów prawnych. Dostrzegając ich 
złożoność zdaje sobie sprawę  
z konieczności wykorzystywania do ich 
rozwiązania także wiedzy 
psychologicznej, jak również zdobyczy 
różnych nauk ścisłych (fizyki, chemii 
itd.). 

K_W03 
K_W04  
K_W06 
K_W07 
K_W10 
K_U02 
K_U09 
K_U10 
K_K01 
K_K02  
K_K03 
K_K05 

Prawo  
i postępowanie 

karno-skarbowe 
IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy  
z zakresu prawa i postępowania karno-
skarbowego, które stanowi 
wyspecjalizowaną dziedzinę prawa 
karnego. W ramach przedmiotu student 
nabywa wiedzę na temat 
odpowiedzialności karnej za 
przestępstwa i wykroczenia skarbowe, 
tzn. czyny naruszające interes 
finansowy Skarbu Państwa oraz Unii 
Europejskiej w zakresie podatków, ceł, 

K_W01 
K_W03 
K_W06 
K_W07 
K_W09 
K_W11 
K_U02 
K_U05 
K_U07 
K_U12 
K_U13  
K_K01 



 
obrotu dewizowego oraz gier losowych 
i totalizatorów, a także poznaje 
odmienności w zakresie przepisów 
proceduralnych. Przedmiot kształtuje 
praktyczne umiejętności studenta  
w zakresie możliwości dokonywania 
poszerzonej analizy normy prawa 
karnego skarbowego i jej wykładni  
z wykorzystaniem literatury przedmiotu 
i orzecznictwa. Poznaje też specyficzny 
język prawny i prawniczy właściwy 
prawu karnemu skarbowemu, co 
umożliwia prawidłowe interpretowanie 
znaczenia określonych norm prawnych  
i dokonywanie samodzielnych ocen  
i opinii. Zdobytą wiedzę student potrafi 
wykorzystać do rozwiązywania 
skomplikowanych problemów 
praktycznych w dziedzinie prawa 
karnego skarbowego. 

K_K03 
K_K05 
K_K06 
K_K10 

Prawo karne 
gospodarcze 

IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy na temat 
prawa karnego gospodarczego, które to 
pojęcie występuje w języku 
prawniczym i obejmuje przepisy karne 
określające typy czynów zabronionych 
stanowiących podstawy karania za 
przestępstwa gospodarcze. W ramach 
przedmiotu student nabywa wiedzę na 
temat czynów karalnych, których 
przedmiotem ochrony są 
ponadindywidualne interesy 
uczestników obrotu gospodarczego jako 
elementu gospodarki narodowej. 
Rozumie w pogłębionym stopniu siatkę 
pojęciową z dziedziny prawa 
gospodarczego publicznego  
i prywatnego, co pozwala trafnie 
interpretować przepisy zaliczane do 
prawa karnego gospodarczego  
i samodzielnie rozwiązywać konkretne 
problemy praktyczne z omawianego 
zakresu, a także dokonywać krytycznej 
analizy zjawisk społecznych 
zachodzących w systemie 
gospodarczym. Nabyta przez studenta 
wiedza umożliwia także formułowanie 
własnych ocen i opinii na temat zjawisk 
zachodzących w obszarze prawa 
karnego gospodarczego. 

K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_W10 
K_W11 
K_U02 
K_U03 
K_U09 
K_U13  
K_K01 
K_K02 
K_K07 

Europejskie prawo 
karne 

IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy na temat 
europejskiego prawa karnego, które 
swym zakresem obejmuje problematykę 
standardów karnoprawnych 
wyznaczanych przez Unię Europejską 
oraz Radę Europy. W ramach 
przedmiotu student nabywa szeroką 

K_W03 
K_W04 
K_W06 
K_W07 
K_W10 
K_W11 
K_U02 
K_U03 



 
wiedzę na temat instrumentów 
prawnych współpracy w sprawach 
karnych w Unii Europejskiej 
(rozporządzenia, decyzje, zalecenia itd.) 
oraz w Radzie Europy (konwencje, 
zalecenia Komitetu Ministrów), a także 
systemu przeciwdziałania i zwalczania 
przestępczości w świetle dokumentów 
międzynarodowych i procesów 
zapewniania spójności i zbliżania 
regulacji prawnokarnych do przepisów 
prawa karnego krajowego. Nabywa 
wiedzę z takich dziedzin przestępczości 
jak: handel ludźmi, wykorzystanie 
seksualne dzieci, cyberprzestępczość, 
korupcja, handel narkotykami, 
terroryzm itp. W efekcie student potrafi 
należycie interpretować regulacje 
mieszczące się w dokumentach 
międzynarodowych w powiązaniu  
z przepisami prawa krajowego, 
samodzielnie rozwiązywać konkretne 
problemy praktyczne, krytycznie 
analizować zachowania sprawcze ujęte 
w normach prawnokarnych  
i w instrumentach prawnych Unii 
Europejskiej czy Rady Europy. Posiada 
też umiejętność formułowania własnych 
ocen i opinii analizowanych zjawisk. 

K_U09 
K_U13  
K_K01 
K_K02 
K_K07 

Patologie społeczne IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy na temat 
patologii społecznych, tj. zjawiska 
charakteryzującego jednostki i grupy 
lub funkcjonowanie instytucji 
społecznych, które pozostają  
w sprzeczności z wartościami  
i zasadami akceptowanymi przez 
społeczeństwo. W ramach przedmiotu 
student nabywa wiedzę na temat 
najważniejszych zjawisk patologii 
społecznych takich jak np.: alkoholizm, 
narkomania, prostytucja, handel ludźmi 
ale też bezdomność, sieroctwo 
społeczne, przemoc w rodzinie, 
problem samobójstw. Potrafi należycie 
posługiwać się terminologią właściwą 
dla opisu zjawisk patologicznych, 
diagnozować problemy, dokonywać 
obserwacji i prezentacji zjawisk 
społecznych, a także poszukiwać 
optymalnych rozwiązań celem 
minimalizacji skutków zjawisk 
patologicznych. Student rozumie  
w pogłębionym stopniu istotę zjawisk 
patologicznych i nabywa umiejętność  
i gotowość wykorzystania zdobytej 
wiedzy do reagowania na przejawy 
zjawisk patologicznych oraz 

K_W01 
K_W04 
K_W06  
K_W07 
K_W10 
K_W11 
K_W12 
K_U01 
K_U02 
K_U06 
K_U07 
K_U08 
K_U10  
K_U11 
K_U12  
K_U14  
K_K01 
K_K02  
K_K03 
K_K05 
K_K06  
K_K08 



 
podejmowania rozstrzygnięć 
dylematów prawnych, a także 
etycznych. W efekcie jest gotów do 
krytycznej oceny zjawisk społecznych  
z odwołaniem się do społecznie 
przyjętego systemu wartości. 

Współczesne formy  
i metody pracy 

operacyjnej 
IX 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy na temat 
stosowanych współcześnie form  
i metod pracy operacyjnej, które 
prowadzą do uzyskania interesujących 
organy ścigania informacji. W ramach 
przedmiotu student nabywa wiedzę na 
temat istoty i celowości stosowania 
pracy operacyjnej i zróżnicowanych ich 
metod takich jak np.: wywiad, zasadzka, 
zakup kontrolowany, penetracja terenu, 
przesyłka niejawnie kontrolowana, 
obserwacja, eksperyment operacyjny, 
wykorzystanie środków technicznych. 
Student rozumie istotę i uzasadnienie 
stosowania różnych metod 
operacyjnych odpowiednio do potrzeb 
konkretnego przypadku. Potrafi 
właściwie posługiwać się terminologią 
stosowaną przez organy ścigania, 
dokonywać poszerzonej interpretacji 
regulacji prawnych i nabywa wiedzę na 
temat prowadzenia pracy operacyjnej. 
Pozwala to na wykorzystanie przez 
studenta nabytej wiedzy do brania 
udziału w debatach, przedstawianiu 
opinii i krytycznego analizowania 
zdarzeń w obszarze stosowania norm 
prawnych. 
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Sporządzanie pism 
procesowych i opinii 

prawnych  
w sprawach karnych 

X 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy na temat 
wymogów określonych przez przepisy 
kodeksu postępowania karnego  
w zakresie dokonywanych na piśmie 
czynności procesowych w toku 
postępowania karnego. W ramach 
przedmiotu student nabywa wiedzę na 
temat właściwego sporządzania pism 
procesowych, które muszą spełniać 
warunki ogólne, a w przypadku 
niektórych pism, np. dotyczących 
środków odwoławczych pochodzących 
od obrońcy lub pełnomocnika także 
przewidziane przez regulacje kodeksu 
postępowania karnego wymagania 
szczególne. Student potrafi 
wykorzystać zdobytą wiedzę do 
samodzielnego sporządzania 
podstawowych pism procesowych, 
przygotowania pisemnej analizy  
i interpretacji konkretnych problemów 
prawnych. Posiada zatem umiejętność 
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praktyczną w obszarze stosowania 
prawa, która może być wykorzystana  
w różnym stopniu i zakresie do 
uzasadniania podejmowanych decyzji 
prawnych. 

Psychologia zeznań 
świadków i techniki 

przesłuchań 
X 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy na temat 
psychologicznych aspektów zeznań 
świadków, stanowiących dowód  
w postępowaniu karnym, typologii  
i cech zeznań, a także kryteriów oceny 
zeznań świadków. Celem przedmiotu 
jest także przedstawienie studentom 
wiedzy dotyczącej techniki 
przesłuchań, polegającej na zadawaniu 
świadkom pytań, które mogą stanowić 
swobodną relację, czy relację 
sterowaną. W ramach przedmiotu 
student nabywa wiedzę na temat 
interpretowania w pogłębionym stopniu 
zeznań świadków oraz stosowanych 
różnych technik przesłuchań 
prowadzących do osiągnięcia 
określonego rezultatu. Nabywa 
umiejętność prawidłowego 
interpretowania procesów 
zachodzących w toku postępowania 
karnego i potrafi ją wykorzystać do 
krytycznej oceny zdarzeń zachodzących 
w praktyce wymiaru sprawiedliwości. 
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Prawne zagadnienia 
dowodów 

X 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy  
z zakresu prawa dowodowego.  
W ramach przedmiotu student nabywa 
wiedzę i rozumie pojęcie dowodów, 
poznaje siatkę pojęciową dotyczącą 
prawa dowodowego, w pogłębionym 
stopniu poznaje w szczególności zasady 
prawa dowodowego w poszczególnych 
postępowaniach, przedmiot dowodu 
oraz źródła i środki dowodowe, a także 
zakazy dowodowe. Student nabywa 
umiejętność dokonywania wykładni 
przepisów prawa procesowego oraz 
analizy praktycznych problemów 
pojawiających się w praktyce 
stosowania tego prawa w kontekście 
zasad procesowych i celów 
postępowania. 
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Psychologia sądowa X 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy  
z zakresu psychiatrii i psychologii 
sądowej, podstawowych pojęć z zakresu 
psychopatologii ogólnej i szczegółowej. 
W ramach przedmiotu student nabywa 
wiedzę dotyczącą wykorzystania  
w toczącym się procesie karnym  
i cywilnym wiedzy 
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psychopatologicznej, poznaje rolę  
i zadania biegłego psychiatry  
i psychologa, a także znaczenie 
ekspertyzy psychiatrycznej  
i psychologicznej w procesie karnym  
i cywilnym. Potrafi wykorzystać 
zdobytą wiedzę w praktyce zawodowej 
w celu analizy problemów prawnych  
i poszukiwać sposobów ich 
rozwiązywania. 
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Czynności procesowe 
zawodowe 

pełnomocnika  
w sprawach karnych 

X 2 

Celem przedmiotu jest przekazanie 
studentom pogłębionej wiedzy  
z zakresu czynności procesowych 
zawodowych pełnomocników  
w sprawach karnych. W ramach 
przedmiotu student nabywa praktyczną 
wiedzę o czynnościach procesowych 
zawodowego pełnomocnika  
w sprawach karnych według kolejności 
ich podejmowania. Student w ramach 
tego przedmiotu nabywa umiejętności 
przydatne przy przygotowania pism 
procesowych oraz występowaniu przed 
organami postępowania karnego. 
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*Opis efektów uczenia się znajduje się w programie jednolitych studiów magisterskich umieszczonym na stronie 
Wydziału. 
 
 
 
   

 
 


