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Psychologia kryminalna 

 

Czas trwania studiów: 2 semestry  

Opłata za semestr: 2500 zł 

Cele studiów: 

• Studia te mają charakter interdyscyplinarny – łączą wiedzę i 

umiejętności z zakresu m.in. psychologii, kryminalistyki, kryminologii, 

socjologii i prawa.  

• Pozwalają poznać przyczyny, dla których ludzie popełniają 

przestępstwa, metody i środki służące wykrywaniu i dowodzeniu winy 

sprawcom. Jednocześnie studenci poznają psychologiczne i społeczne 

aspekty funkcjonowania ofiar przestępstw. 

• Zaletą tych studiów podyplomowych jest ich praktyczny charakter – 

oznacza to, że ponad połowa programu studiów obejmuje zajęcia 

kształtujące praktyczne umiejętności i kompetencje. W ramach zajęć 

studenci m.in. nauczą się metod profilowania nieznanych sprawców 

przestępstw, poznają warsztat technika kryminalistyki podczas 

symulowanych oględzin miejsca zdarzenia, nauczą się skutecznie 

przesłuchiwać świadków i podejrzanych.  

• Podyplomowe studia z zakresu psychologii kryminalnej to oferta 

adresowana zarówno dla praktyków, którzy zamierzają ulepszyć swój 

warsztat pracy, jak i absolwentów innych kierunków, którzy chcą 

uzupełnić i poszerzyć wiedzę i umiejętności zdobyte w toku 

dotychczasowej edukacji. 
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•  Program z pewnością zainteresuje funkcjonariuszy służb mundurowych 

i innych podmiotów, którzy w codziennej pracy stykają się ze 

sprawcami przestępstw (lub osób znajdujących się w grupie ryzyka 

zachowań przestępczych i aspołecznych), a także z ich ofiarami. 

 

Plan studiów: 
Lp. Moduł/ Przedmiot Forma zajęć Razem 

godz. W ĆW 

1.  Wprowadzenie do psychologii śledczej 5  5 

2.  Czynności na miejscu zdarzenia noszącego znamiona przestępstwa i 

rola organów 

porządku prawnego 

5 10 15 

3.  Podstawowe elementy psychopatologii 5 10 15 

4.  Przesłuchanie świadka i podejrzanego 5 15 20 

5.  Podstawy medycyny sądowej 5 10 15 

6.  Analiza wskaźników behawioralnych w zachowaniu świadka i 

podejrzanego 

5 15 20 

7.  Analiza procesu motywacyjnego sprawcy 5 10 15 

8.  Rola ofiary w genezie przestępstwa 5 5 10 

9.  Analiza śladów kryminalistycznych w ujęciu psychologicznym 10  10 

10.  Profilowanie kryminalistyczne 10 15 25 

11.  Organizacja i metodyka pracy profilera 5 15 20 

12.  Podstawy psychiatrii sądowej 15  15 

13.  Analiza kryminalna 10 10 20 

14.  Podstawy techniki kryminalistycznej 10 10 20 

15.  Podstawy suicydologii 5 5 10 

16.  Praktyka zawodowa  30 30 

Razem 105 160 265 

 

 

 


