
CENTRUM 
NAUK 
SĄDOWYCH



INFORMACJE LOKALIZACYJNE
– gdzie jest dziekanat/sekretariat 
– gdzie będą się odbywały zajęcia

Sekretariat:
Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych
ul. Żwirki i Wigury 101
Sprawdź lokalizację na mapie Warszawy

Zajęcia odbywają się na kampusie głównym przy 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 i na kampusie 
Ochota przy ul. Żwirki i Wigury 101

https://goo.gl/maps/6Nq3fnw1LrkATGEc6


STUDIA – oferta Wydziału
ZASADY KWALIFIKACJI – jak liczyć punkty
PROFIL ABSOLWENTA – co mogę robić po studiach

Studia drugiego stopnia,  stacjonarne

• Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie biologia i genetyka sądowa 
• Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie fizykochemia sądowa
• Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie kryminalistyka ogólna

Kliknij w poniższe linki – znajdziesz tam zasady kwalifikacji i profile absolwenta

https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S2-KNS-BG/?from=org-unit:40270000
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S2-KNS-FS/?from=org-unit:40270000
https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PELNE2020/programme/S2-KNS-KO/?from=org-unit:40270000


STATYSTYKI REKRUTACYJNE
I PROGI PUNKTOWE – sprawdź swoje szanse

Zachęcamy także do zapoznania się 
z serwisem ASIA, który prezentuje statystyki rekrutacyjne 

bardziej szczegółowo.

czyli ile było osób na miejsce 
i ile punktów uprawniało do przyjęcia na studia

• kliknij
• znajdź kierunek, który Cię interesuje
• sprawdź statystyki z ubiegłych lat

http://asia.uw.edu.pl/
http://rekrutacja.uw.edu.pl/statystyki-rekrutacyjne/


Studia magisterskie II stopnia „Kryminalistyka i 
Nauki Sądowe” prowadzone są przez pięć 
Wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego 
tworzących Centrum Nauk Sądowych UW: 

• Wydział Biologii, 
• Wydział Chemii, 
• Wydział Fizyki, 
• Wydział Prawa i Administracji 
• Wydział Psychologii. 

Jest to unikalny - w skali europejskiej - program 
prawdziwie interdyscyplinarnych, łączących 
wiedzę teoretyczną z licznymi elementami 
praktycznymi i eksperymentalnymi studiów 
kryminalistycznych. Obejmuje on trzy odrębne 
kierunki:

• Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie 
kryminalistyki ogólnej;

• Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie 
biologii i genetyki sądowej;

• Kryminalistyka i nauki sądowe w zakresie 
fizykochemii sądowej.

DLACZEGO MY?



Kształcenie na wszystkich trzech kierunkach KiNS rozwija wiedzę, umiejętności 
i kompetencje społeczne z zakresu posługiwania się technikami i metodami 
kryminalistycznymi oraz rozumienia, jak wpływają one na proces karny i cywilny. 
W związku z tym, że współcześnie, dysponując odpowiednim zapleczem 
technicznym, możliwe jest ujawnianie i badanie szerokiego spektrum dowodów 
rzeczowych i śladów, należy tę tematykę wykładać interdyscyplinarnie i możliwie 
szeroko. Co ważniejsze, wszystkie z ujętych w programie studiów obszary 
wiedzy w dużej części uzupełniają się w zakresie korzystania z dowodów 
naukowych, co czyni program jednolitym i spójnym, mimo włączenia do niego 
różnych obszarów nauki i dyscyplin naukowych (zarówno przyrodniczych i 
ścisłych, jak również prawnych i społecznych).

Współcześnie przy wydawaniu opinii kryminalistycznych i korzystaniu z tzw. 
dowodów naukowych wzrasta znaczenie wiedzy na poziomie akademickim. 
Dlatego w programie studiów KiNS przewidziano przedmioty zarówno 
teoretyczne, jak i praktyczne. Dzięki temu studenci nie tylko zdobędą wiedzę i 
umiejętności praktyczne, zbliżone do tych, które można uzyskać w szkołach 
policyjnych, ale jednocześnie i przede wszystkim nauczą się metodyki naukowej 
niezbędnej kryminalistykom dla oceny znaczenia różnych metod i technik 
badawczych stosowanych w praktyce oraz wartości dowodowej uzyskiwanych 
dzięki nim dowodów. Uzyskanie tak szerokiej i komplementarnej wiedzy z tego 
zakresu da absolwentom tych kierunków możliwość podjęcia zatrudnienia w 
wymiarze sprawiedliwości, organach ścigania, publicznych i prywatnych 
laboratoriach kryminalistycznych, względnie w innych instytucjach dbających o 
bezpieczeństwo państwa i obywateli, pozwoli też na kontynuowanie pracy 
naukowej.

DLACZEGO MY?



W toku studiów, studenci każdego z trzech kierunków będą 
włączeni w prace badawcze i naukowe, dzięki 
wprowadzeniu do programu studiów zajęć w pracowniach i 
laboratoriach oraz pisaniu prac magisterskich opartych na 
wynikach badań i doświadczeń prowadzonych przez nich w 
trakcie takich zajęć. Studenci będą mieć również możliwość 
uczestnictwa jako wykonawcy w projektach badawczych 
prowadzonych przez poszczególne katedry i zakłady w 
każdym z Wydziałów współprowadzących studia.  W takim 
ujęciu wykład i inne zajęcia teoretyczne będą podstawą 
zrozumienia i stosowania zdobytej wiedzy w sposób 
praktyczny.

Dotychczas w Polsce, poza nielicznymi i obejmującymi 
jedynie wycinek wiedzy kryminalistycznej próbami, nie były 
prowadzone studia obejmujące taktykę i technikę 
kryminalistyczną, włącznie z zapoznawaniem studentów z 
najważniejszymi współcześnie stosowanymi 
kryminalistycznymi metodami badawczymi i analitycznymi.

Wśród naszych wykładowców są nie tylko naukowcy i 
badacze, ale też wybitni praktycy: biegli sądowi, eksperci 
szerokiej gamy dziedzin kryminalistyki, a także prawnicy, 
funkcjonariusze Policji oraz przedstawiciele innych służb i 
instytucji zajmujących się zwalczaniem i zapobieganiem 
przestępczości.

DLACZEGO MY?



Centrum Nauk Sądowych ściśle współpracuje 
z ważnymi ośrodkami naukowymi, takimi jak 
University College London (Department of Security and 
Crime Science), University of Colorado Boulder (Center 
for the Study and Prevention of Violence), John Jay
College of Criminal Justice (Department of Law, Police 
Science and Criminal Justice Administration), 
University of New Haven (Henry C. Lee College of 
Criminal Justice and Forensic Sciences) czy Sam 
Houston State University, Texas (Department of 
Forensic Science).

W CNS prężnie działa Koło Naukowe Kryminalistyki 
i Nauk Sądowych 
(Facebook Koła), organizujące wiele spotkań i imprez 
naukowych oraz integracyjnych.

Centrum Nauk Sądowych prowadzi również unikalne 
Studia Podyplomowe Prawa Dowodowego, 
Kryminalistyki i Nauk Pokrewnych (więcej o studiach 
podyplomowych)

DLACZEGO MY?

https://www.facebook.com/KoloNaukoweKryminalistykiUW
http://cns.uw.edu.pl/studia-podyplomowe/


Centrum Nauk Sądowych

ADRESY STRON WWW I MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH 

Facebook Centrum Nauk Sądowych

ZOBACZ TEŻ:
• Filmy promocyjne CNS

http://cns.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/CNS.UW/
https://www.facebook.com/pg/CNS.UW/videos/


UNIWERSYTET WARSZAWSKI

Krakowskie Przedmieście 26/28
Warszawa 00-927

www.uw.edu.pl

Facebook UW

Instagram UW

YouTube UW

LinkedIn UW

Twitter UW

https://www.facebook.com/fanpageUW
https://www.instagram.com/uniwersytetwarszawski/
https://www.youtube.com/user/UWpromocja
https://www.linkedin.com/company/uniwersytet-warszawski/
https://twitter.com/UniWarszawski
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