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Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Socjotechniki w pracy wywiadowczej 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 
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FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest poznanie społecznych uwarunkowań przestępczości w kontekście pracy 

wywiadowczej oraz poznanie wpływu zmian społecznych na zjawisko przestępczości. Student 

poznaje specyfikę pracy wywiadowczej. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W01 P7S_WG Student definiuje pojęcia z zakresu przestępczości, 

kryminologii oraz służby wywiadowczej; 

test wiedzy na zaliczenie; 

BN2_W04 P7S_WG Student posiada uporządkowaną wiedzę o 
przestępczości oraz o innych patologiach jako 
zjawiskach społecznych i ich indywidualnych  
i społecznych przyczynach i skutkach; 

test wiedzy na zaliczenie; 

BN2_W07 P7S_WG Student zna w pogłębionym stopniu wybrane metody  

i narzędzia pomiaru i analizy zjawiska przestępczości; 

test wiedzy na zaliczenie; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U06 P7S_UK Student potrafi opracować w oparciu o pozyskaną 
wiedzę właściwą strategię zapobiegania zjawiskom 
patologicznym; 

obserwacja i ocena pracy 
studenta w trakcie 
ćwiczeń; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K01 P7S_KK Student jest gotów do krytycznej oceny informacji 
dotyczących zjawisk z zakresu przestępczości i dewiacji 
w oparciu o nauki społeczne, a w szczególności o 
kryminologię; 

obserwacja i ocena pracy 

studenta w trakcie zajęć; 

BN2_K07 P7S_KO Student jest gotów do aktywnego uczestnictwa w 
opracowaniu i wdrażaniu projektów na rzecz interesu 
publicznego dotyczących przestępczości i uwzględniając 
ich uwarunkowania i skutki zewnętrzne; 

obserwacja i ocena postaw 

studenta w trakcie zajęć; 

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

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 22 

przygotowanie do ćwiczeń = 12 

przygotowanie do wykładu/ konwersatorium =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =12 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2  

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM:52 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu/ konwersatorium =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (konsultacje) =  

RAZEM: 



Liczba punktów  ECTS: 2 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne:2 

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 

WARUNKI WSTĘPNE 

 

Nie wymaga się 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

 

1. Społeczna geneza przestępstwa i przestępczości w świetle różnych dyscyplin naukowych. 

2. Wpływ zmian społecznych na zjawisko przestępczości. 

3. Przyczyny zachowań przestępczych w ujęciu teorii socjologicznych. 

4. Przestępstwo i przestępczość jako przedmiot badań kryminologicznych. 

5. Kontrola społeczna i reakcja na przestępczość. 

6. Specyfika pracy wywiadowczej. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 
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Helion, 2016. 

LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  

1. C. Hadnagy, P. Wilson, Social Engineering: The Art of Human Hacking, Published December 

21st 2010 by Wiley. 

2. C. Hadnagy, Social Engineering: The Science of Human Hacking,  John Wiley & Sons, 2018. 

METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• Ćwiczenia, dyskusja w grupach 
W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE • prezentacja multimedialna,  

• teksty źródłowe, 

PROJEKT  Nie dotyczy 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Ćwiczenia – test zaliczeniowy – zaliczenie na ocenę 
 

 

 


