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Według prof. Jana Widackiego być po prostu prawnikiem to dziś za mało

Może kryminologia?
„Będziesz lekarzem lub praw
nikiem” -  oto przyszłość? jaką 
najchętniej wybraliby rodzicie 
dla swoich dzieci. Zasadniczo 
z tymi zawodami wiąże się pre
stiż i nie najgorsze pieniądze. 
W rzeczywistości bywa jednak 
różnie. O ile lekarzy -  zwłasz
cza specjalistów -  brakuje, o ty
le z prawnikami jest zgoła ina
czej. Środowiska prawnicze 
ostrzegają, że radców praw 
nych, notariuszy i adwokatów 
jest już zbyt wielu, a biorąc 
pod uwagę liczbę uczelni 
kształcących w tym zakresie, 
będzie ich lawinowo przyby
wało. Przygotowany przez Na
czelną Radę Adwokacką „Ra
port o dostępności pomocy 
prawnej” z 2010 r. zakłada, że 
do 2013 roku liczba samych 
adwokatów wzrośnie o 83 proc. 
Piotr Majewski na swoim blogu 
prawniczym pisze: ”[...] za kil
ka lat przegonimy w liczbie 
prawników takie kraje, jak 
Niemcy, Cypr czy Wielka Bry
tania. Efekt będzie taki, iż mło
dzi adwokaci i radcowie będą 
częstymi gośćmi w Urzędach 
Pracy, a historie o ludziach, 
którzy poświęcili ponad 20 lat 
życia, żeby zdobyć zawód czy
niący ich bezrobotnymi będą 
na porządku dziennym.”

-  Obyśmy nie doczekali cza
sów, kiedy adepci prawa będą 
rozkładali turystyczne stoliki 
przed wejściem do budynków 
sądów, licząc na to, że ktoś 
zechce zapłacić za opinię praw
ną -  mówi prof. Jan Widacki, 
znany krakowski adwokat, 
karnista, który na początku lat 
90., jako wiceminister w Mini
sterstwie Spraw W ewnętrz
nych reformował policję i służ

„Wyzwania XXI wieku dla 
audytu i kontroli 
wewnętrznej”
26-27.09.2013 r. w Krakow
skiej Akademii im. A. Frycza 

Modrzewskiego obradował 
będzie XII Międzynarodowy 

Kongres Kontroli Wewnętrz
nej, Audytu Wewnętrznego, 
Antykorupcji i Zwalczania 
Oszustw. Celem tego między
narodowego spotkania jest 
wymiana doświadczeń na te 
mat problemów, wyzwań 
i perspektyw stojących 

przed audytorami, kontrole
rami wewnętrznymi, profesjo
nalistami zajmującymi się za
rządzaniem ryzykiem korpo
racyjnym, zapobieganiem 
oraz wykrywaniem nadużyć 

gospodarczych i korupcji.

Badanie wariografem prezentowane podczas Festiwalu Nauki w Krakowie

by specjalne, a od dwóch lat 
jest dziekanem wydziału pra
wa w Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Mod
rzewskiego. -  Nie wystarczy 
dziś być po prostu praw ni
kiem, nawet dobrym. Trzeba 
być specjalistą w wybranej 
dziedzinie. Prowadzone w mo
jej katedrze badania zjawiska 
pomyłek sądowych pokazują, 
że w iększość z nich w ynika  
z braku szeroko pojętej wiedzy 
kryminologicznej i krym ina
listycznej u funkcjonariuszy  
służb policyjnych, prokurato
rów czy nawet sędziów!

Kryminologia w rozumie
niu tradycyjnym to nauka 
o sprawcy przestępstwa, przy

czynach jego czynu i możliwoś
ciach zapobiegania podobnym 
zjawiskom w przyszłości. Ta
ka wiedza jest potrzebna spe
cjalistom na wielu stanowi
skach w policji, służbach spe
cjalnych, straży granicznej, 
służbie więziennej, w biurach 
detektywistycznych.

Na przeciw tym potrzebom 
wychodzi Krakowska Akade
mia, która otwiera nową spe
cjalność: kryminologię. Stu
denci uzyskają specjalistycz
ną wiedzę w zakresie szeroko 
pojętych nauk kryminologicz- 
nych: nauki policyjne, sądowe 
(w tym seksuologia sądowa), 
więziennictwo, a także podsta
wy psychologii i socjologii.

O zapotrzebowaniu na spe
cjalistów w tej dziedzinie 
świadczy chociażby zaintere
sowanie tym kierunkiem  
na Uniwersytecie Gdańskim, 
gdzie o jedno miejsce walczy
ło ponad 40 kandydatów!

-  W Krakowie oferujemy 
kryminologię jako specjalność 
na kierunku prawo, co w połą
czeniu z wiedzą prawniczą, po
partą dyplomem magistra pra
wa, daje duże możliwości zna
lezienia pracy. Jako dziekan 
Wydziału Prawa, Administra
cji i Stosunków Międzynaro
dowych czuję odpowiedzial
ność za swoich studentów  
-  przyznaje prof. Widacki.

ANNA NIEZBĘDNA

Zasiedziałość
Szybki rozwój technik ko

munikacyjnych, zwłasz
cza internetu, spowodo

wał, że zmienił się nie tylko 
model pracy, ale i życia towa
rzyskiego. Nikogo ju ż  nie dzi
wi, że zamiast iść na piwo, 
potańczyć w dyskotece czy 
umówić na randkę, wolimy 
zasiąść przed ekranem nasze
go komputera, tableta czy 
z komórką w dłoni.

Już kilka lat temu zachod
nie firm y odkryły, że znacz
nie więcej kosztuje wynaję
cie, urządzenie i utrzymanie 
biura, niż wypożyczenie pra
cownikowi do domu kompu
tera połączonego z firmą  
za pomocą modemu. Oczy
wiście praca zdalna to dobre 
rozwiązanie głównie w przy
padku zajęć, gdzie można so
bie pozwolić na pewną dozę 
swobody i jest się rozlicza
nym z rezultatów, a nie z licz
by przepracowanych godzin.

Taki sposób pracy wydaje 
się w łatwy do zaakceptowa
nia, choć -  w momencie, gdy 
zbyt silnie ingeruje w nasze 
życie prywatne, zaczyna nas 
coraz bardziej niepokoić. 
Niestety, ten wpływ jest nie
unikniony. Nie musimy ju ż  
wychodzić na zakupy 
-  internetowe sklepy wysył
kowe są tak rozpowszechnio
ne i oferują tak różnoraki 
asortyment, że możemy za
mówić w nich wszystko -  po
cząwszy od artykułów spo
żywczych, na luksusowych 
drobiazgach skończywszy. 
Wieczorne „wypady ” do pu 
bów, dyskotek czy restauracji 
powoli zastępujemy spotka
niami towarzyskimi za po
średnictwem internetu. Co 
wieczór logujemy się do sieci, 
gdzie możemy w każdej chwi
li podyskutować online 
z mnóstwem ludzi o podob-

Rozwinąć karierę z pomocą PolDoc
Po wakacyjnej przerwie i po
wrocie w akademickie mury  
warto pomyśleć o swojej nau
kowej przyszłości. Pierwszą 
ogólnopolską organizacją, któ
ra zajmuje się wielopłaszczy
znowym wsparciem doktoran
tów i doktorów w ich rozwoju 

zawodowym jest Stowarzysze
nie Rozwoju Karier Doktoran
tów i Doktorów PolDoc.

-  W naszej organizacji cenimy 
sobie członków będących 
uczestnikami studiów dokto
ranckich w Krakowskiej Aka
demii. Niemała ich liczba 
uczestniczy np. w organizowa
nych przez nas szkoleniach

-  mówi Justyna Małkuch 
-Świtalska, prezes Stowarzy
szenia. PolDoc, z siedzibą 
w Krakowie, jest jedyną w Pol
sce niezależną organizacją, 
wspierającą rozwój zawodowy 
doktorantów i doktorów ze 
wszystkich dziedzin i uczelni, 
zarówno publicznych, jak i pry
watnych.

Stowarzyszenie stawia so
bie za cel zapewnienie młodym 
naukowcom warunków do jak 
najlepszego zaplanowania i re
alizacji kariery. Stara się ak
tywnie współpracować z wie
loma podmiotami zewnętrzny
mi, m.in. z Małopolskim Urzę
dem Marszałkowskim, choć Szkolenie Stowarzyszenia PolDoc

na stałe nie jest związane 
z żadną instytucją.

PolDoc organizuje konsul
tacje ze specjalistami, mające 
pomóc doktorantom w realiza
cji pracy doktorskiej, a także 
szkolenia i treningi rozwoju za
wodowego, m.in. z zagadnień 
prawnych, niezbędnych w pra
cy naukowca (z elementami 
prawa pracy i autorskiego), 
technik twórczego myślenia, 
metod kierowania zespołami 
zadaniowymi czy autoprezen
tacji (z elementami emisji gło
su). Udział w szkoleniach dla 
członków Stowarzyszenia jest 
bezpłatny.
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nych zainteresowaniach. Zo
stajemy zatem praktycznie 
pozbawieni konieczności wy
chodzenia z mieszkania.

Sieć komputerowa staje 
się dla niektórych, szczegól
nie tych zakompleksionych, 
metodą zastępczą, pozwalają
cą na wzajemne poznawanie 
się, a nawet seks. Daleko po
sunięte internetowe flirty nie 
są rzeczą nową. Iluż zazdros
nych partnerów oskarżyło 
swoją „drugą połowę” o zdra
dę, ponieważ co wieczór flir
towała z innymi za pośredni
ctwem czatu czy portalu 
randkowego? Z drugiej jed
nak strony dzięki sieci pozna
je się wiele par. Bardzo często 
słyszy się o tym, że dwoje lu
dzi spotkało się w internecie 
i zakochało w sobie, nie spo
tykając się osobiście.

Co to wszystko oznacza 
w praktyce? Dzięki nowoczes
nej technologii nie musimy  
ruszać się z domu. Żywiąc się 
notorycznie zamawianymi 
do domu pizzami i hamburge
rami, obrastając w tłuszcz, 
na dobre przyrośniemy 
do siedzenia. Koło się zamy
ka: czując się coraz mniej 
atrakcyjni, będziemy jeszcze 
bardziej unikać wychodzenia 
z domu, aż wreszcie zacznie
my przypominać barona 
Harkonnena z „Diuny” bądź 
matkę bohatera film u „Co 
gryzie Gilberta Grape’a”. 
Świetlana przyszłość, nie
prawdaż?

Nabórdo chóru 
kameralnego „Elim” 
Krakowskiej Akademii
Chór powstał w 2001 roku 
z inicjatywy jego dyrygentki, 

Katarzyny Śmiałkowskiej. 
Zespół posiada zróżnicowany 

repertuar, poczynając 
od świeckich pieśni renesan
sowych, a skończywszy 
na utworach współczesnych, 
napisanych specjalnie dla nie
go. Do chóru zapraszamy 

wszystkich chętnych, chcą
cych rozwijać swoje zdolności 
wokalne. Terminy przesłu
chań: 7, 14 października 

2013 r. od godz. 18, 9 paździer
nika 2013 r. od godz. 17 w auli 
A154 kampusu Krakowskiej 
Akademii, przy ulicy Gustawa 
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