Załącznik do Uchwały Nr 70/2015 Senatu UKSW
z dnia 22 maja 2015 r.

1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia
dla Studiów Podyplomowych „Przestępczość gospodarcza i skarbowa”.
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta
Obszar/-y kształcenia
Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa
Różnice w stosunku do innych
programów o podobnie
zdefiniowanych celach i efektach
kształcenia prowadzonych na uczelni
Liczba punktów ECTS konieczna dla
uzyskania tytułu zawodowego

Przestępczość gospodarcza i skarbowa
Podyplomowe

Obszar nauk społecznych
Nauki prawne. Prawo.

30
symbol

Efekt kształcenia dla
absolwenta

Odniesienie do
efektów
kształcenia w
obszarze
kształcenia w
zakresie nauk
h

wiedza
SPpgs_W010 ma pogłębioną wiedzę o przestępczości nie
gospodarczej i skarbowej
określono
Tabela odniesień efektów
kierunkowych do efektów
obszarowych

SPpgs_W011 ma pogłębioną wiedzę na temat
ochrony tajemnic w obrocie
gospodarczym
SPpgs_W012 ma gruntowną wiedzę na temat
przestępstw podatkowych

jw.

jw.

SPpgs_W013 ma gruntowną wiedzę o przestępczości jw.
związanej z prowadzeniem działalności
gospodarczej
SPpgs_W014 ma pogłębioną wiedzę na temat
odpowiedzialności karnej osób
pełniących funkcje kierownicze

jw.

umiejętności
SPpgs_U010 posiada szerokie umiejętności w
jw.
zakresie zagadnień dotyczących
przestępstw gospodarczych i
skarbowych
SPpgs_ U011posiada umiejętność wyszukiwania
jw.
informacji o prawie polskim i
zagranicznym, w zakresie dotyczącym
przestępczości gospodarczej
SPpgs_ U012 potrafi formułować i zaprezentować
jw.
problemy badawcze i poprawnie
metodologicznie je opracować

SPpgs_ U013posiada umiejętność łączenia wiedzy jw.
prawniczej z wiedzą z innych dyscyplin
naukowych
SPpgs_ U014potrafi dokonać kwalifikacji prawnej
stanu faktycznego
kompetencje społeczne
SPpgs_ K010 potrafi ustalać, analizować,
interpretować i klasyfikować stany
faktyczne, z którymi mają być łączone
określone konsekwencje prawne
SPpgs_ K011potrafi samodzielnie opracowywać
strategię swojego rozwoju oraz ma
świadomość możliwości dalszego
kształcenia
SPpgs_ K012posiada kompetencje w zakresie
dokonywania ustaleń w odniesieniu do
przestępstw podatkowych

jw.

SPpgs_ K013ma świadomość zmienności norm
prawnych oraz potrzeby uzupełniania
wiedzy o nich

jw.

jw.

jw.

jw.

SPpgs_ K014ma świadomość, jakie konsekwencje jw.
indywidualne i społeczne niosą za sobą
decyzje podejmowane przez prawnika

2. Dokumentacja związana z programem Studiów Podyplomowych „Przestępczość gospodarcza i skarbowa”.
Nazwa kierunku studiów i kod
programu wg USOS
Poziom kształcenia
Profil kształcenia
Forma studiów
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez
absolwenta
Liczba punktów ECTS konieczna dla
uzyskania tytułu zawodowego
Liczba semestrów
Obszar/y kształcenia
Dziedzina nauki i dyscyplina naukowa
Wskazanie związku z misją UKSW i jej
strategią rozwoju
Ogólne cele kształcenia oraz
możliwości zatrudnienia(typowe
miejsca pracy) i kontynuacji kształcenia
przez absolwentów studiów
Wymagania wstępne(oczekiwane
kompetencje kandydata) – zwłaszcza w
przypadku studiów drugiego stopnia
Zasady rekrutacji

Minimum kadrowe z
przyporządkowaniem
poszczególnych osób
do dyscyplin
naukowych

Warunki
realizacji
programu
studiów

Proporcja liczby
nauczycieli
akademickich
stanowiących
minimum kadrowe
do liczby
studiujących

Przestępczość gospodarcza i skarbowa
Podyplomowe

30
2
Obszar nauk społecznych
Nauki prawne. Prawo.

Brak

Warunkiem przyjęcia jest ukończenie studiów magisterskich,
inżynierskich lub licencjackich (niezależnie od kierunku).
Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez system IRK.
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Opis działalności
badawczej w
odpowiednim
obszarze wiedzy- w
przypadku studiów
prowadzących do
uzyskania dyplomu
magisterskiego
Wymiar, zasady i forma odbywania
brak
praktyk
Sumaryczne wskaźniki (punkty ECTS) liczba punktów ECTS jaką
charakteryzujące program studiów
student musi uzyskać na
zajęciach wymagających
bezpośredniego udziału
nauczycieli akademickich
liczba punktów ECTS jaką
student musi uzyskać w ramach
zajęć z zakresu nauk
podstawowych
w tym liczba punktów ECTS
za zajęcia do wyboru przez
studenta
liczba punktów ECTS jaką
student musi uzyskać w ramach
zajęć o charakterze
praktycznym, w tym zajęć
laboratoryjnych i projektowych
liczba punktów ECTS jaką
student musi uzyskać
realizując moduły kształcenia
oferowane w formie zajęć
ogólnouczelnianych lub na
innym kierunku studiów
Opis planu studiów
Nazwa
przedmiotu/moduł
kształcenia

Ochrona obrotu
gospodarczego

Karnoprawna
ochrona przed
czynami
nieuczciwej
konkurencji

Symbol efektu
kształcenia
(należy wymienić
wszystkie EK,
jakie student
uzyska po
zaliczeniu
przedmiotu)
SPpgs_W010
SPpgs_W011
SPpgs_W013
SPpgs_U010
SPpgs_ U011
SPpgs_ K013
SPpgs_W014
SPpgs_ U013
SPpgs_ K012

Nr
semestru

Liczb
a
ECTS

Liczb
a
godzi
n

7

30

0

0

Forma
zajęć

Sposób
Obowiąz Do
wyboru
sprawdzeni kowy
TAK/
a efektów
TAK/
NIE
kształcenia
NIE

I i II

17

82

Wykład Opis w
sylabusie

Tak

Nie

I i II

2

16

Wykład Opis w
sylabusie

Tak

Nie

Przestępczość
skarbowa

SPpgs_W012
SPpgs_ U012
SPpgs_ U014
SPpgs_ K010
SPpgs_ K011
SPpgs_ K014

Sposób współdziałania z
interesariuszami zewnętrznymi

I i II

11

52

Wykład Opis w
sylabusie

Tak

Nie

Program był konsultowany z Rafałem Telukiem, Prokuratorem
Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie z Wydziału V do Spraw
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji

Warunkiem uzyskania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych „Przestępczość gospodarcza i skarbowa” jest
zaliczenie egzaminu końcowego. Egzamin w formie ustnej.

