
KARTA ZGŁOSZENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 
 
WYDZIAŁ: PEDAGOGIKI SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU 
PRACOWNIA RESOCJALIZACJI I PEDAGOGIKI PENITENCJARNEJ 
 
NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: KRYMINOLOGIA Z ELEMENTAMI 
WIKTYMOLOGII 
STUDIA PODYPLOMOWE: (zaznacz X) 

dodatkowa specjalność                 doskonalące  X 
 
PODGRUPA KIERUNKU STUDIÓW (wg załącznika)...... pedagogiczna 
 
CZAS TRWANIA: listopad 2017 r. do grudzień 2018 r. (3 SEMESTRY) 
OPŁATA ZA SEMESTR: 1.900,00 ZŁ. 
OPŁATA REKRUTACYJNA: 85,00 ZŁ. 
 
REKRUTACJA: według kolejności zgłoszeń (minimum 15 osób) 
 
WYMAGANE DOKUMENTY: podanie o przyjęcie na studia, 2 zdjęcia, odpis dyplomu, 
zobowiązanie do ponoszenia kosztów odpłatności za studia, dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej 
w wysokości 85 zł, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem studiów. 
 
 
TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW: 15 październik 2017 (30 osób) 
 
DOKUMENTY PRZYJMUJE: Sekretariat Dziekana WPPiS ; Ul. Wojska Polskiego 69, pok. 126; 65-
762 Zielona Góra; mgr Kamila Szczepuła; Tel:  68  328 32 36 
 
 
CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW ORAZ SYLWETKA ABSOLWENTA: 
Są to studia odpowiednie dla policjantów, funkcjonariuszy więziennych, pracowników rządowych i 
samorządowych komórek zajmujących się bezpieczeństwem, kuratorów, obrońców praw człowieka czy 
dziennikarzy. Absolwent nabędzie wiedzę pozwalającą zrozumieć zjawiska społeczne – zwłaszcza te, 
określone jako kryminalne, związane z przestępczością. Będzie miał rozszerzoną wiedzę zarówno o prawie 
karnym, prawie policyjnym i innych służb mundurowych, jak również o biologicznych i psychologicznych 
podstawach funkcjonowania człowieka i mechanizmach jego zachowań, a także o kryminologii, 
wiktymologii i polityce kryminalnej. Pozna również metody pomiaru i analizy zjawiska przestępczości. 
Absolwent posiądzie umiejętność pracy z indywidualnym przypadkiem – zbierania informacji, ich 
weryfikacji, prowadzenia rozmowy i przygotowania planu naprawczego lub interwencyjnego.  
 
- do kogo adresowane: do policjantów, funkcjonariuszy Służby Więziennej, pracowników aparatu wymiaru 
sprawiedliwości oraz kurateli sądowej.  
 
- kwalifikacje po ukończeniu studiów: Słuchacze nabędą aktualnej wiedzy temat przestępczości, jej form, 
uwarunkowań. Pozyskają praktyczne umiejętności pomiaru, badania, diagnozowania i przeciwdziałania  
zjawiskom kryminogennym. 
 
INFORMACJE DODATKOWE:  
Celem studiów jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry dla potrzeb policji, służby więziennej, straży 
granicznej, kurateli sądowej, pracowników ośrodków socjoterapeutycznych, zwalczania przestępczości 
wśród adolescentów i osób dorosłych oraz innych zjawisk patologicznych, resocjalizacji; kształcenie 
umiejętności prospołecznych potrzebnych w pracy z jednostką oraz grupą, profilaktyka zaburzeń w 
funkcjonowaniu społecznym (środowisko rówieśnicze, rodzina). 
 
 
KIEROWNIK STUDIÓW: dr hab. Barbara Toroń-Fórmanek, prof. UZ 


