
AKADEMIA WSB 

Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Studium przypadku seryjnych morderców – analiza modus operandi oraz procesu wykrywczego  

i dowodowego 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia I stopnia 

Liczba godzin  

w semestrze 

1 2 3 

I II III IV V VI 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e)* 
     16ćw 

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
     16ćw 

JĘZYK PROWADZENIA 

ZAJĘĆ 

Polski 

WYKŁADOWCA 

 

dr Andrzej Cichy 

FORMA ZAJĘĆ 

 

Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Zapoznanie studentów z „sylwetkami” seryjnych morderców najbardziej znanych kryminologii  

i kryminalistyce - prezentacja sposobów ich działań oraz postępowania wykrywczego i dowodowego 

w tych, konkretnych sprawach.  

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

uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN_W05 P6S_WG zna i rozumie w zaawansowanym stopniu 

działania dotyczące tworzenia i umacniania 

bezpieczeństwa narodowego w odniesieniu 

do procesu wykrywczego i dowodowego 

seryjnych morderców, realizowanego przez 

poszczególne podmioty państwowe oraz ich 

ewolucję w ujęciu historycznym; 

• Praca zaliczeniowa - 
prezentacja multimedialna 
(referat); 

BN_W06 P6S_WK zna fundamentalne dylematy współczesnej 

cywilizacji związane ze zmianami 

zachodzącymi w procesach kształtowania 

różnych wymiarów procesu wykrywczego 

 i dowodowego seryjnych morderców  

i ich wpływem na uczestników życia 

społecznego; 

• Praca zaliczeniowa - 
prezentacja multimedialna 
(referat); 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN_U04 P6S_UW potrafi analizować motywy i wzory ludzkich 

zachowań, diagnozować sytuacje oraz 

analizować strategie rozwiązań 

praktycznych w odniesieniu do różnych 

kontekstów działalności z zakresu procesu 

wykrywczego i dowodowego seryjnych 

morderców; 

• Praca zaliczeniowa - 
prezentacja multimedialna 
(referat); 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN_K06 P6S_KO jest gotów do profesjonalnych działań i 

odpowiedzialnego pełnienia roli zawodowej 

w zakresie procesu wykrywczego i 

dowodowego seryjnych morderców 

• Praca zaliczeniowa - 
prezentacja multimedialna 
(referat); 



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 zaliczenia/egzaminu = 22 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM:62,5 

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 zaliczenia/egzaminu = 22 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (konsultacje) = 2 

RAZEM:62,5 

Liczba punktów  ECTS:2,5 

w tym w ramach zajęć praktycznych: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Brak 

TREŚCI 

PRZEDMIOTU 

 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

Modus operandi najbardziej znanych kryminologii i kryminalistyce sprawców seryjnych morderstw. 

Proces wykrywczy i dowodowy realizowany wobec tych przestępców.  

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 

LITERATURA  

OBOWIĄZKOWA 

 

1. Stukan J., Seryjni mordercy, Wydawnictwo Aktywa, 2017. 

2. Stukan J., Polscy seryjni mordercy, Wydawnictwo Aktywa, 2018. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. Kowalczyk M., Zabójcy seryjni i wielokrotni, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2021. 

2. Całkiewicz M., Modus operandi sprawców zabójstw, Wydawnictwo Poltext, 2011. 

METODY 

NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: analiza przypadków, dyskusja 

W formie e-learning: brak 

POMOCE NAUKOWE Prezentacje multimedialne, teksty źródłowe, teksty case studies 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Praca zaliczeniowa - prezentacja multimedialna (referat) 

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


