
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Wiktymologia 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  
w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 

  
    16ćw  

Studia niestacjonarne 

  
    16ćw  

JĘZYK PROWADZENIA ZAJĘĆ Polski 

WYKŁADOWCA mgr Andrzej Wystalski 
 

FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Umożliwienie przyswojenia przez studentów podstawowych wiadomości z zakresu wiktymologii 

(kryminalistyki i kryminologii), które jako nauki ze sobą powiązane wykorzystywane są na rzecz 

zapobiegania przestępczości oraz w działaniach służb dochodzeniowo-śledczych. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji efektu 

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W01 P6S_WG Posiada uporządkowaną wiedzę oraz przywołuje 
podstawową terminologię z zakresu 
wiktymologii; 

Odpowiedź ustna, pytania 

otwarte 

BN_W04 

 

P6S_WK Przywołuje kategorie pojęciowe opisujące normy 
prawne regulujące obszar wiktymologii 
(kryminalistyki, kryminologii).  
Definiuje metody i techniki wykorzystywane  
w badaniach nad zagadnieniem wiktymologii. 
Klasyfikuje zakres przepisów prawnych 
normujących zagadnienia będących ich 
przedmiotem i poszczególnych jego podmiotów; 

Odpowiedź ustna, pytania 

otwarte; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U03 

 

P6S_UW Rozróżnia akty normatywne oraz ogólnie 
przyjęte zasady etyczne i moralne w celu 
wykorzystania ich dla rozwiązania problemów 
 i zadań wynikających z tego zakresu. Właściwie 
interpretuje zjawiska zachodzące w obszarze 
wiktymologii; 

Dyskusja – odpowiedź ustna;   

BN_U08 P6S_UK Inicjuje i komponuje wypowiedzi na tematy 

dotyczące wybranych zagadnień z zakresu 

problematyki wiktymologii z wykorzystaniem 

podstawowych ujęć teoretycznych w oparciu  

o różne źródła informacji. 

Tworzy analizy działań, interpretacje oraz 

konstruuje strategie działań w zakresie 

wiktymologii; 

Dyskusja – odpowiedź ustna; 

BN_U07 P6S_UW Inicjuje rozwiązania konkretnych problemów  

z zakresu wiktymologii proponując adekwatne 

warianty rozwiązań problemu (algorytmy)  

i przewidując skutki planowanych działań  

z uwzględnieniem zasad etycznych i moralnych; 

Dyskusja – odpowiedź ustna; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 



BN_K01 P6S_KK Działa w zakresie posiadanej przez siebie 

wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę 

ciągłego dokształcania się i doskonalenia 

zawodowego  

Dyskusja – odpowiedź ustna 

BN_K01 P6U_K 

 P6S_KK 

Podąża w obszarze uzupełniania swojej 
dotychczasowej wiedzy i umiejętności w 
aspekcie analizy rozwiązań praktycznych 
występujących w różnych systemach życia 
społecznego istotnych do samodzielnego 
kształtowania prospołecznych postaw. 
Rozróżnia i diagnozuje współczesne wyzwania 

dla bezpieczeństwa różnych środowisk 

społecznych oraz potrafi sprostać otrzymanym 

zadaniom wynikającym z pełnionych w nim ról. 

Dyskusja – odpowiedź ustna 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

 

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 22,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 22 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM: 64,5 

Liczba punktów  ECTS: 2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 16 

przygotowanie do ćwiczeń = 22,5 

przygotowanie do wykładu =  

przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 22 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 2 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM:  

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE Brak 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

1. Wiktymologia:  

-  pojęcie i zakres, 

-  rodzaje (indywidualna, grup społecznych, społeczna, kryminalna, penalna), 

- zadania wiktymologii (diagnoza i interpretacja danej sytuacji, zapobieganie zjawiskom   

   niepożądanym i tworzenie sytuacji pożądanych), 

- związek ofiary z przestępstwem, rola ofiary (predestynacja) 

2. Sposoby i systemy zapobiegania przestępczości: 

-  edukacja społeczna, 

-  prewencja kryminalna, 

-  kształtowanie bezpiecznych przestrzeni,  

-  badania społeczne, 

-  rola środków masowego przekazu, 

-  państwowy i społeczny system i strategie zapobiegania przestępczości. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: Nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

• B. Hołyst, Kryminologia, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2016, 

• B. Hołyst, Wiktymologia kryminalna, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021, 

• B. Hołyst, Kryminalistyka, Wydawnictwo: Wolters Kluwer, Warszawa 2018, 
LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

• Bezpieczeństwo, policja, kryminalistyka: w poszukiwaniu wiedzy przydatnej w praktyce, pod red. J. 
Czapskiej i A. Okrasy, wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2015. 

• K. Budzowski (red.), Polska wobec wyzwań bezpieczeństwa narodowego, Kraków 2010. 

• M. Baranowska, Wybrane patologie społeczne: uwarunkowania, przejawy, profilaktyka, WSPol. 
2011. 



• G. Kędzierska, W. Kędzierski, Kryminalistyka: wybrane zagadnienia, WSPol. Szczytno 2011. 

• J. Dworzecki, J. Szymczyk, Kryminologia, GWSP 2010; 

• J. Czapskia (red.), Zapobieganie przestępczości przez kształtowanie przestrzeni: teoria-badania-
praktyka, Kraków 2012. 

 
METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej:  

dyskusja, praca w grupach, analiza przypadków 

 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE Prezentacje multimedialne, teksty źródłowe, teksty case studies 

PROJEKT  Brak 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Zaliczenie z oceną. Zaliczenie ustne. Aktywność studentów w trakcie ćwiczeń 

 

W-wykład, ćw- ćwiczenia, lab- laboratorium, pro- projekt, e- e-learning 


