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Tematy pracy licencjackiej 2019/20 kier. KiSB
Badania fizykochemiczne środowisk naturalnych mające
zastosowanie w kryminalistyce
Wpływ cyberprzestępczości na życie ludzi
Przegląd systemów alarmowych i monitoringu wizyjnego
Rola instytucji państwowych i organizacji w zapobieganiu
przestępczości
Posiadanie broni palnej przez osoby fizyczne, jako jeden z
elementów systemu bezpieczeństwa obywateli na przykładzie
opinii mieszkańców Częstochowy
Ochrona osób i mienia jako rozwiązania alternatywne w stosunku
do działań Policji na przykładzie opinii mieszkańców miasta
Częstochowa
System ochrony bezpieczeństwa granic terytorialnych
Rzeczpospolitej Polskiej – analiza porównawcza ustawowych
zadań uprawnień i kompetencji Straży Granicznej oraz Policji i
ABW
Zwalczanie korupcji w Polsce – analiza porównawcza kompetencji
CBA POLICJI i ABW
Zaawansowane techniki przesłuchań

Promotor

Opiekun pomocniczy

dr hab. prof. UJD

Biczak Robert

dr hab. prof. UJD
dr inż.

Ciesielski Wojciech
Dembiczak Tomasz

dr inż.

Dembiczak Tomasz

dr inż.

Dembiczak Tomasz

dr inż.

Dembiczak Tomasz

mgr inż. Adrian Wasik

dr inż.

Dembiczak Tomasz

mgr inż. Adrian Wasik

dr inż.

Dembiczak Tomasz

mgr inż. Adrian Wasik

dr inż.

Dembiczak Tomasz

10 Kryminalistyczne aspekty bezpieczeństwa sieci komputerowych

dr hab. prof. UJD

Gil Alina

11 Prywatność i bezpieczeństwo w sferze cyfrowej
12 Badania termowizyjne w kryminalistyce
13 Perspektywy współczesnych oszustw kryminalnych
Problematyka przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu w aspekcie
14
przestępstw rozbójniczych
Wybrane zagadnienia zwalczania przestępczości zorganizowanej
15
w aspekcie handlu ludźmi
Wybrane metody i środki prawne zwalczania przestępczości
16
zorganizowanej

dr hab. prof. UJD
dr hab. prof. UJD
dr

Gil Alina
Gil Alina
Horosiewicz Krzysztof

dr

Horosiewicz Krzysztof

dr

Horosiewicz Krzysztof

dr

Horosiewicz Krzysztof

2
3
4
5

6

7

8
9

mgr Marek Bentkowski

Przestępczość zorganizowana w aspekcie korupcji i prania
pieniędzy;
18 Terror kryminalny w Polsce po transformacji ustrojowej
17

dr

Horosiewicz Krzysztof

dr

Horosiewicz Krzysztof

19

Czynności operacyjno-rozpoznawcze Służby Ochrony Państwa
jako element systemu bezpieczeństwa wewnętrznego RP

dr

Horosiewicz Krzysztof

20

Funkcjonowanie systemu ratownictwa RP na przykładzie
współdziałania podmiotów ratowniczych w górach i na wodzie

dr

Horosiewicz Krzysztof

dr

Horosiewicz Krzysztof

dr
dr

Kończyk Joanna
Kończyk Joanna

dr

Kończyk Joanna

dr inż.

Kułakowska Anna

dr inż.

Kułakowska Anna

dr inż.

Kułakowska Anna

28 Rozwój systemów zabezpieczenia przed kradzieżą w bankach

dr inż.

Kułakowska Anna

29 Kryminalistyczne badania broni białej i śladów jej użycia
Innowacyjne technologie stosowane do wykrywania sprawców
30
przestępstw
31 Ekoterroryzm a ochrona środowiska
Wybrane aspekty przestępstw i przestępczości przeciwko
32
środowisku naturalnemu

dr inż.

Kułakowska Anna

dr inż.

Kułakowska Anna

dr inż.

Kułakowska Anna

dr inż.

Kułakowska Anna

Wdrażanie nowych technologii w aspekcie bezpieczeństwa
wewnętrznego RP
22 Przestępczość farmaceutyczna w Polsce
23 Nielegalne składowiska odpadów chemicznych w Polsce
Zastosowanie spektrometrii absorpcji atomowej do analizy
24
produktów spożywczych dla celów kryminalistki
21

25

Minimalne wymagania w zakresie projektowania monitoringu
wizyjnego w kontekście pozyskiwania materiału dowodowego

Opracowanie modelu numerycznego uderzenia samochodu
osobowego w ścianę
Analiza zagrożenia kradzieży danych osobowych posiadaczy
27
urządzeń mobilnych
26

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Znajomość procedur postępowania w sytuacji zagrożenia
bioterroryzmem na przykładzie opinii mieszkańców miasta
Częstochowa.
Modelowania numeryczne i analiza przebicia pocisku blachy
stalowej
Kara śmierci - prewencja czy zemsta?
Nielegalne laboratoria narkotykowe w Polsce
Wpływ podłoża na możliwości wizualizacji śladów
daktyloskopijnych
Wpływ metody przygotowania próbki na wyniki analizy
pochodnych fenyloetyloaminy
Wykorzystanie metod mikroskopowych w kryminalistyce
Szacowanie czasu zgonu na podstawie stanu rozkładu zwłok
Zjawisko lekomanii w Polsce i Europie
Substancje psychotropowe i środki odurzające oraz ich wpływ na
zdolność prowadzenia pojazdów
Czynniki wpływające na szybkość wchłaniania i eliminacji alkoholu
z organizmu człowieka
Analiza systemu bezpieczeństwa i ratownictwa w Polsce na
przestrzeni ostatnich 10 lat
Zastosowanie technik biologii molekularnej w kryminalistyce.
(praca kompilacyjna, dla studenta studiów stacjonarnych)
Kobiety w Policji - wizerunek funkcjonariuszek oraz odbiór przez
społeczeństwo
Przestępczość zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie przez
Policję
Problemy resocjalizacji przestępców
Patologie społeczne – przemoc w rodzinie
Wielokrotni mordercy i ich modus operandii

dr inż.

Kułakowska Anna

mgr inż. Adrian Wasik

dr inż.

Kułakowska Anna

dr inż.
dr inż.

Krawczyk Waldemar
Krawczyk Waldemar

dr inż.

Krawczyk Waldemar

dr inż.

Krawczyk Waldemar

dr inż.
dr inż.
dr inż.

Krawczyk Waldemar
Krawczyk Waldemar
Krawczyk Waldemar

dr inż.

Krawczyk Waldemar

dr inż.

Krawczyk Waldemar

dr hab. inż.prof.
UJD

Krzywański Jarosław

dr

Myga-Nowak
Magdalena

dr inż. prof. UJD

Nowacka Urszula

mgr Tadeusz Budzik

dr inż. prof. UJD

Nowacka Urszula

mgr Tadeusz Budzik

dr inż. prof. UJD
dr inż. prof. UJD
dr inż. prof. UJD

Nowacka Urszula
Nowacka Urszula
Nowacka Urszula

mgr Tadeusz Budzik
mgr Tadeusz Budzik
mgr Tadeusz Budzik

Specyfika działalności seryjnego mordercy na podstawie zbrodni
51 popełnionych przez Zdzisława Marchwickiego, Joachima Knychałę dr inż. prof. UJD
oraz Leszka Pękalskiego
52 Metody resocjalizacji młodocianych przestępców
dr inż. prof. UJD
53 Autoagresja skazanych w Zakładach Karnych
dr inż. prof. UJD
54 Analiza metod statystycznych stosowanych w kryminalistyce

dr inż. prof. UJD

Prewencja kryminalna jako jeden z elementów lokalnego systemu
55 bezpieczeństwa na przykładzie programów prewencyjnych
dr inż. prof. UJD
realizowanych w Częstochowie
Korzystanie przez obywateli z zasobów Regionalnego Systemu
56 Ostrzegania (RSO) na przykładzie opinii mieszkańców
dr inż. prof. UJD
Częstochowy
Ocena skuteczności Systemu Powiadamiania Ratunkowego i
57 znajomość zasad jego działania na przykładzie opinii mieszkańców dr inż. prof. UJD
miasta Częstochowa
58

Rola i zadania programu Child Allert w systemie bezpieczeństwa
na przykładzie opinii mieszkańców Częstochowy

Prostytucja jako zjawisko patologii społecznej na przykładzie
opinii mieszkańców Częstochowy
Skuteczność lokalnego systemu zapobiegania przeciwdziałania i
60 zwalczania demoralizacji nieletnich na przykładzie opinii
mieszkańców miasta Częstochowa
61 Charakterystyka przestępstwa dzieciobójstwa
59

Nowacka Urszula
Nowacka Urszula

mgr Tadeusz Budzik
mgr Tadeusz Budzik

Nowacka Urszula
mgr Tadeusz Budzik

Nowacka Urszula

mgr Tadeusz Budzik

Nowacka Urszula

mgr Tadeusz Budzik

dr inż. prof. UJD

Nowacka Urszula

mgr Tadeusz Budzik

dr inż. prof. UJD

Nowacka Urszula

mgr inż. Adrian Wasik

dr inż. prof. UJD

Nowacka Urszula

mgr inż. Adrian Wasik

dr inż. prof. UJD

Nowacka Urszula
Rożdżyńska-Kiełbik
Beata
Rożdżyńska-Kiełbik
Beata

mgr Tadeusz Budzik

dr

63 Wpływ terroryzmu na turystykę międzynarodową

dr

Identyfikacja sprawców przestępstw na podstawie portretów
pamięciowych

mgr Tadeusz Budzik

Nowacka Urszula

62 Wykorzystanie psów w kryminalistyce

64

Nowacka Urszula

dr hab. prof. UJD

Selianinau Mikhail

65

Wpływ współczesnych zagrożeń w cyberprzestrzeni na
funkcjonowanie przedsiębiorstw
Ślady cyfrowe w kryminalistyce
Przestępstwa w Sieci Internet - aspekty kryminalistyczne.
Kryminalistyczne bazy danych
Metody identyfikacji i weryfikacji tożsamości wykorzystujące dane
biometryczne
Ujawnianie i zabezpieczanie śladów linii papilarnych

dr hab. prof. UJD

Selianinau Mikhail

dr hab. prof. UJD
dr hab. prof. UJD
dr hab. prof. UJD

Selianinau Mikhail
Selianinau Mikhail
Selianinau Mikhail

dr hab. prof. UJD

Selianinau Mikhail

dr hab. prof. UJD

Selianinau Mikhail

dr hab. prof. UJD

Selianinau Mikhail

dr hab. prof. UJD

Selianinau Mikhail

dr inż.

Sosnowski Marcin

dr inż.

Sosnowski Marcin

dr inż.

Sosnowski Marcin

76

Technologia skanowania 3D jako innowacyjna metoda stosowana
dr inż.
w oględzinach i dokumentowaniu miejsca zdarzenia

Sosnowski Marcin

77

Świadomość społeczeństwa w zakresie zagrożeń terrorystycznych
dr inż.
na przykładzie opinii mieszkańców miasta Częstochowy

Sosnowski Marcin

mgr inż. Adrian Wasik

dr inż.

Sosnowski Marcin

mgr inż. Adrian Wasik

Wykorzystanie kontroli operacyjnej w zwalczaniu przestępczości
79 gospodarczej – analiza porównawcza zadań, uprawnień i
dr inż.
kompetencji Krajowej Administracji Skarbowej i Policji

Sosnowski Marcin

mgr inż. Adrian Wasik

66
67
68
69
70

71 Oszustwa komputerowe, metody dochodzenia, zabezpieczania
Zastosowanie współczesnych technik identyfikacji biometrycznych
w kryminalistyce
Przemoc w środowisku szkolnym na przykładzie opinii
73
mieszkańców Częstochowy
Wykorzystanie technologii skanowania 3D w zabezpieczaniu i
74
analizie śladów traseologicznych
Wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości jako efektywnej metody
75
szkolenia techników kryminalistyki
72

Rola policjanta dzielnicowego w zakresie zapewnienia
78 bezpieczeństwa społeczności lokalnych na przykładzie opinii
mieszkańców miasta Częstochowa

mgr inż. Karolina
Grabowska

80
81
82
83

Usługi detektywistyczne jako rozwiązania alternatywne w
stosunku do działań Policji, na przykładzie opinii mieszkańców
miasta Częstochowa
Straż Ochrony Kolei jako podmiot odpowiedzialny za zapewnienie
bezpieczeństwa obszarów kolejowych
Policyjne „Archiwum X” jako alternatywna forma rozwiązywania
niewyjaśnionych przestępstw – analiza problematyki w ujęciu
kryminalistycznym
Zastosowanie technologii skanowania 3D w kryminalistyce

dr inż.

Sosnowski Marcin

mgr inż. Adrian Wasik

dr inż.

Sosnowski Marcin

mgr inż. Adrian Wasik

dr inż.

Sosnowski Marcin

mgr inż. Adrian Wasik

dr inż.

Sosnowski Marcin

84 Identyfikacja dzieł sztuki z wykorzystaniem badań nieniszczących dr inż.
85

Rola Policji w budowaniu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców
Częstochowy

86 Straż Miejska w odbiorze mieszkańców Częstochowy
87
88
89
90

91
92

Analiza metod fizycznych i chemicznych stosowanych w
identyfikacji dzieł malarskich
Narkotyki w kulturze młodzieżowej - badanie ich postrzegania i
dostępności
Analiza możliwości badań mechanoskopijnych stosowanych w
kryminalistyce
Aplikacja mobilna „Moja Komenda” jako jeden z elementów
lokalnego systemu bezpieczeństwa, na przykładzie opinii
mieszkańców miasta Częstochowa
Świadomość społeczna w zakresie funkcjonowania systemu
ostrzegania i alarmowania ludności o niebezpieczeństwach na
przykładzie opinii mieszkańców Częstochowy
Rola telewizji w kształtowaniu społecznego wizerunku pracy
policjanta/detektywa

Świątek-Prokop Joanna

dr inż.

Świątek-Prokop Joanna

dr inż.

Świątek-Prokop Joanna

dr inż.

Świątek-Prokop Joanna

dr inż.

Świątek-Prokop Joanna

dr inż.

Świątek-Prokop Joanna

dr inż.

Świątek-Prokop Joanna

dr inż.

Świątek-Prokop Joanna

dr inż.

Świątek-Prokop Joanna

93 Problemy profilowania kryminalistycznego sprawców morderstw dr inż.

Woźniak-Krakowian
Agata

mgr Tadeusz Budzik

94 Profil ofiary handlu ludźmi
Współpraca Państ Unii Europejskiej w zwalczaniu przestępczości
zorganizowanej
96 Organizacje pozarządowe zwalczające korupcję
95

dr inż.

Woźniak-Krakowian
Agata

dr

Waldemar Krawczyk

dr inż.

Tomasz Dembiczak
Agata WoźniakKrakowian
Agata WoźniakKrakowian
Agata WoźniakKrakowian

mgr Adrian Wasik

Marcin Sosnowski

mgr Adrian Wasik

97 Funkcjonowanie dorosłych dzieci alkoholików w społeczeństwie

dr

98 Psychospołeczny portret seryjnego zabójcy

dr

99 Psychospołeczny portret samobójcy

dr

100

Skanowanie 3D jako narzedzie wspomagające proces wykrywania
dr inż.
przestępstw

mgr Tadeusz Budzik

