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Kierunkowe obszary i efekty kształcenia na kierunku
ANALITYKA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA –
studia I stopnia, profil ogólnoakademicki

Objaśnienie oznaczeń:
K–
efekty kształcenia dla kierunku ANALITYKA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA
W–
kategoria wiedzy
U–
kategoria umiejętności
01, 02, 03 i kolejne – numer efektu kształcenia

Efekty
kształcenia
dla
kierunku
(K)

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA
Po zakończeniu studiów I stopnia na kierunku
ANALITYKA KRYMINALISTYCZNA I SĄDOWA
profil ogólnoakademicki absolwent:

Odniesienie
charakterystyk
kwalifikacji poziomu
6 Polskiej Ramy
Kwalifikacji

A. WIEDZA
K_W01
K_W02

K_W03

K_W04
K_W05

K_W06
K_W07
K_W08

posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu fizykochemicznych i
biologicznych podstaw nauk o zdrowiu
zna budowę i funkcje organizmu człowieka, zna podstawy
anatomii i fizjologii człowieka oraz rozumie podstawowe funkcje
układów i narządów w zakresie właściwym dla programu
kształcenia
ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w
zakresie biologii, mikrobiologii, genetyki (ogólnej, populacyjnej
oraz człowieka), biochemii, biologii molekularnej, chemii ogólnej,
nieorganicznej, organicznej i analitycznej oraz biofizyki,
pozwalającej na rozumienie i opis zjawisk oraz procesów
istotnych dla kierunku studiów
ma wiedzę na temat roślin i substancji naturalnych o działaniu
psychogennym i toksycznym oraz śladów mikrobiologicznych
ma podstawową wiedzę z zakresu matematyki, statystyki,
informatyki i bioinformatyki w zakresie pozwalającym na
wykorzystanie metod matematycznych i wykonywania
niezbędnych obliczeń typowych dla kierunku studiów
zna podstawową terminologię nauk medycznych i społecznych,
ma wiedzę na temat rozwoju kryminalistyki i najważniejszych
osiągnięć w tej dziedzinie
zna pojęcia związane z toksykologią oraz mechanizmy
toksycznego działania ksenobiotyków, metody ich identyfikacji i
oznaczania
zna właściwości fizyko-chemiczne substancji odurzających,
psychotropowych oraz stosowanych w dopingu, a także metody
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K_W09
K_W10

K_W11
K_W12

K_W13
K_W14

K_W15
K_W16
K_W17
K_W18
K_W19
K_W20
K_W21
K_W22
K_W23
K_W24
K_W25
K_W26

klasyczne i instrumentalne analizy chemicznej
zna podstawy i klasyfikację technik analitycznych
ma wiedzę o chemicznych i biochemicznych mechanizmach
działania ksenobiotyków oraz uwarunkowaniach genetycznych i
czynnikach środowiskowych zaburzających przebieg
podstawowych fizjologicznych funkcji organizmu
ma wiedzę w zakresie podstawowych technik molekularnych i
technologii wykorzystywanych w badaniach materiału
genetycznego
zna podstawowe narzędzia i techniki stosowane w naukach
chemicznych, biologicznych i medycznych, ma wiedzę w zakresie
technik, metod charakteryzowania i identyfikacji oraz oznaczania
substancji psychotropowych, odurzających oraz stosowanych w
dopingu i w dopalaczach
zna zasady izolacji i analizy materiału dowodowego oraz zasady
pracy w laboratorium analitycznym
zna zasady wyboru materiału do badania (krew, mocz, ślina,
włosy, wymiociny, popłuczyny żołądka, kał), sposoby pobierania,
zabezpieczania, transportu i przechowywania oraz analizowania
materiału dowodowego, a także zna wpływ czynników
biologicznych, fizycznych i chemicznych na wartość wyniku
toksykologicznego
zna w stopniu zaawansowanym wybrane pojęcia i mechanizmy
psychospołeczne związane ze zdrowiem i jego ochroną, w
zakresie właściwym dla programu kształcenia
zna teoretyczne podstawy działań interwencyjnych wobec
jednostek oraz grup społecznych, a także zasady promocji
zdrowia i zdrowego trybu życia
zna zasady kwalifikowanej pierwszej pomocy w zakresie
właściwym dla kierunku studiów
zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania
wykonywania działalności zawodowej związanej z programem
kształcenia
rozumie rolę wykonywanego zawodu związanego z kierunkiem
studiów osadzonego w obszarze nauk medycznych i prawnych
zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej
przedsiębiorczości w obszarze właściwym dla programu
kształcenia
ma wiedzę na temat środowiska przyrodniczego i jego
zanieczyszczenia, w tym zagrożeń żywieniowych i konsekwencji
zdrowotnych
zna zasady pracy w pracowniach chemicznych i biologicznych
(przepisy BHP, zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, zagrożenia)
zna zagadnienia związane z zafałszowaniem leków i żywności
zna podstawowe zagadnienia związane z nadużywaniem leków,
środków odurzających i dopalaczy oraz zasady prowadzenia
działań profilaktycznych w tym zakresie
zna i rozumie pojęcie śmierci gwałtownej, zna podstawy sądowolekarskiego badania zwłok, zna pojęcie dowodu i śladu oraz
identyfikacji kryminalistycznej
zna podstawy prawa karnego oraz wybrane zagadnienia
postępowania przygotowawczego w procesie karnym
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zna zasady opracowania raportu z wykonywanych badań oraz
przygotowania ekspertyz sądowych
zna struktury zarządzania firmą, formy prawne oraz podstawowe
pojęcia dotyczące przedsiębiorczości i polityki ekonomicznej
posiada wiedzę filozoficzno-społeczną przydatną w rozumieniu
współczesnego świata i poruszaniu się w nim
zna złożone zależności w dziedzinie nauk medycznych,
społecznych oraz na styku dziedzin pokrewnych
zna postęp w nauce w zakresie studiowanego kierunku
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B. UMIEJĘTNOŚCI
K_U01
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stosuje podstawowe narzędzia badawcze i techniki właściwe dla
nauk chemicznych, biologicznych, medycznych i społecznych
stosuje specjalistyczne techniki chemii nieorganicznej,
organicznej, analitycznej, fizycznej, krystalografii, botaniki,
biochemii i biologii molekularnej, genetyki, mikrobiologii,
toksykologii, chemii medycznej właściwe dla kierunku studiów
potrafi komunikować się z jednostką oraz grupą społeczną w
zakresie związanym z programem kształcenia
potrafi podjąć działania diagnostyczne, profilaktyczne oraz
edukacyjne w zakresie właściwym dla programu kształcenia oraz
potrafi wykorzystać posiadaną wiedzę w zakresie zarządzania
przedsiębiorstwem pod kątem innowacyjności i
przedsiębiorczości
rozumie literaturę z zakresu analityki kryminalistycznej i sądowej
w języku polskim, czyta ze zrozumieniem literaturę fachową i
teksty naukowe w języku angielskim, potrafi prezentować w
formie ustnej wyniki własnych badań lub wybrane problemy
naukowe w języku polskim
ma umiejętności językowe w zakresie nauk chemicznych,
biologicznych, medycznych i społecznych, zgodne z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu
Kształcenia Językowego
potrafi korzystać z technik informatycznych do pozyskiwania
i przechowywania danych
potrafi identyfikować błędy i zaniedbania w praktyce, a także
rozwiązywać dylematy moralne w praktyce zawodowej
potrafi identyfikować, oznaczać substancje nieorganiczne i
organiczne, materiały pochodzenia roślinnego i zwierzęcego,
istotne dla kierunku studiów
potrafi planować, realizować oraz dokumentować działania
związane z zawodem właściwym dla programu kształcenia, z
uwzględnieniem obowiązujących norm oraz dostępnych
warunków, potrafi projektować i realizować eksperymenty oraz
proste projekty badawcze pod nadzorem opiekuna naukowego
potrafi wykazać się specjalistycznymi umiejętnościami
ruchowymi z zakresu wybranych form aktywności fizycznej
(rekreacyjnych, zdrowotnych, sportowych i estetycznych)
właściwych dla programu kształcenia
stosuje podstawowe metody matematyczne, informatyczne,
bioinformatyczne i statystyczne do opisu zjawisk oraz obliczeń
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niezbędnych w praktyce analityka kryminalistycznego i sądowego
wykazuje umiejętność poprawnego wnioskowania na podstawie
danych pochodzących z różnych źródeł, także historycznych
potrafi ocenić i zinterpretować wyniki badań związanych
z zafałszowaniem leków i żywności
korzysta z baz danych i rejestrów medycznych przydatnych
w pracy analityka kryminalistycznego i sądowego
potrafi przygotować i zaprezentować materiały edukacyjne oraz
prowadzić działania promujące profilaktykę zatruć, stosowania
środków odurzających, dopalaczy oraz substancji stosowanych
w dopingu
prowadzi analizę materiału dowodowego w praktyce
toksykologicznej i sądowej
wykorzystuje język naukowy w dyskusjach ze specjalistami
w dziedzinie studiów
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C. Kompetencje społeczne: absolwent jest gotów do
K_K01
K_K02

K_K03
K_K04
K_K05
K_K06

K_K07

zasięgnięcia opinii ekspertów w przypadku trudności z
samodzielnym rozwiązaniem problemu
współpracy w zespole wielodyscyplinarnym, w celu prowadzenia
badań związanych z kierunkiem studiów oraz bezpieczeństwa
wszystkich uczestników zespołu, posiada nawyk wspierania
działań pomocowych i zaradczych
okazywania szacunku i rozwiązywania problemów etycznych
związanych z wykonywaniem zawodu oraz określania
priorytetów służących realizacji określonych zadań
formułowania opinii dotyczących podejmowanych działań w
kontekście związanym z wykonywaniem zawodu
dbania o poziom sprawności fizycznej niezbędnej dla
wykonywania zadań właściwych dla działalności zawodowej
związanej z kierunkiem studiów
rozumie potrzebę podnoszenia kompetencji zawodowych
i stałego aktualizowania wiedzy dotyczącej zagadnień
studiowanego kierunku oraz uczenia się przez całe życie, ma
świadomość związku z uczelnią, godnie reprezentują ją na
zewnątrz
wykazuje umiejętność pracy samodzielnej i zespołowej oraz
posiada świadomość skutków podjętych działań, jest
odpowiedzialny za własną pracę i powierzony sprzęt, szanuje
pracę własną i innych, wie jak postępować w stanach zagrożenia
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