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Sylwetka naukowa:
Doktor Magdalena Rudnicka jest asystentem w Instytucie Nauk o
Bezpieczeństwie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu
Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach. Ze wskazaną uczelnią
jest związana od 2015 r., w którym rozpoczęła studia doktoranckie z
dyscypliny naukowej Nauki o Bezpieczeństwie, przygotowuje rozprawę
doktorską z zakresu zwalczania zorganizowanej przestępczości
narkotykowej w Polsce po roku 1989. Magdalena Rudnicka od 2007 r.
pełni służbę w Wydziale Dochodzeniowo – Śledczym Komendy Miejskiej
Policji w Siedlcach, w którym prowadzi postępowania przygotowawcze w
formie dochodzeń i śledztw, współdziała z organami prokuratury,
sądownictwa i innymi w aspektach dotyczących działań dowodowych i
wykrywczych, wykonuje czynności procesowe polegające na
oględzinach miejsca zdarzenia, związanych ze ścisłym wykorzystaniem
śladów kryminalistycznych.
Jest autorką artykułów naukowych oraz popularno – naukowych z
zakresu działań Policji podejmowanych na rzecz zapewnienia
bezpieczeństwa państwa, zwalczania zorganizowanej przestępczości w
Polsce czy wykorzystaniem nowoczesnych technologii stanowiących
determinant skuteczności służb mundurowych.
Zainteresowania naukowe:
 Policja jako grupa dyspozycyjna oraz jej wielowymiarowość
 zwalczanie przestępczości zorganizowanej

 kryminologia oraz kryminalistyka w aspekcie problematyki metod
przestępczych, śladów kryminalistycznych, czynności
dochodzeniowo – śledczych na miejscu zdarzeń.
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