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Taktyka kryminalistyczna
Nazwa przedmiotu
Taktyka kryminalistyczna
Klasyﬁkacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
egzamin

Kierunek studiów
prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
wykład: 30

Liczba punktów ECTS
4

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Koordynator przedmiotu

Dariusz Wilk

Prowadzący zajęcia

Dariusz Wilk

Okres
Semestr 3, Semestr 4, Semestr 5, Semestr 6,
Semestr 7, Semestr 8, Semestr 9, Semestr 10

Wymagania wstępne i dodatkowe
zadeklarowana kryminalistyka

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami taktyki kryminalistycznej oraz nabycie umiejętności
w zakresie metod stosowanych w procesie wykrywczym i dowodowym. Studenci powinni umieć wiedzę
wykorzystać do działań rozpoznawczych, wykrywczych, dowodowych i zapobiegawczych w celu ograniczania
i zwalczania przestępczości.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy
W1

Student zna i rozumie zasady i metody taktyki kryminalistycznej.

PRA_K3_W02, PRA_K3_W10,
PRA_K3_W13

W2

Student zna i rozumie sposoby prowadzenia rozpoznania
kryminalistycznego.

PRA_K3_W10, PRA_K3_W13

W3

Student zna i rozumie sposoby prowadzenia czynności wykrywczych
(prowadzących do wykrycia sprawcy i przestępstwa).

PRA_K3_W10, PRA_K3_W13

W4

Student zna i rozumie sposoby prowadzenia wybranych czynności
dowodowych (ekspertyzy, przesłuchania, przeszukania).

PRA_K3_W10, PRA_K3_W13
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W5

Student zna i rozumie sposoby zapobiegania wybranej przestępczości
(zorganizowanej, przeciwko zabytkom).

PRA_K3_W10, PRA_K3_W13

Umiejętności
U1

Student potraﬁ rozpoznać efektywne metody stosowane w procesie
wykrywczym i dowodowym.

PRA_K3_U07, PRA_K3_U09,
PRA_K3_U10, PRA_K3_U17

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

Taktyka jako dział kryminalistyki

W1

2.

Zasady taktyki kryminalistycznej.

W1

3.

Informacja jako podstawa działań taktycznych. Analiza kryminalna.

4.

Metody taktyki kryminalistycznej. Taktyka kryminalistyczna a postęp techniczny.

W1

5.

Taktyka rozpoznania kryminalistycznego.

W2

6.

Taktyka wykrywania kryminalistycznego. Czynności operacyjno-rozpoznawcze.

W3, U1

7.

Praca dochodzeniowo-śledcza. Czynności poszukiwawcze (m.in. przy porwaniach).

W3, U1

8.

Identyﬁkacja kryminalistyczna a taktyka. Modus operandi.

W4, U1

9.

Taktyka czynności na miejscu zdarzenia. Taktyka przeszukania.

W4, U1

10.

Taktyka przesłuchania.

W4, U1

11.

Metody wykrywania nieszczerości.

W4, U1

12.

Taktyka ekspertyzy. Schemat ekspertyzy.

W4, U1

13.

Relacja organ procesowy – biegły. Ocena dowodu z opinii biegłego.

W4, U1

14.

Taktyka zapobiegania przestępczości. Zorganizowane grupy przestępcze.

W5

15.

Zwalczanie przestępczości przeciwko zabytkom.

W5

W1, W3

Literatura
Obowiązkowa
1. T. Hanausek, Zarys taktyki kryminalistycznej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1994.
2. D. Wilk (red.)., Kryminalistyka. Przewodnik, Wyd. TNOiK, Toruń 2013.
Dodatkowa
1. J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Dom Organizatora, Toruń 2009.
2. M. Kała, D. Wilk J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
3. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczosądowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja
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Formy
zaliczenia

Rodzaj zajęć

egzamin
pisemny

wykład

Warunki zaliczenia przedmiotu
Egzamin testowy (20 pytań) z pytaniami jednokrotnego wyboru (jedna z
czterech odpowiedzi jest prawidłowa) oraz pytaniami wymagającymi
uzupełnienia. Czas trwania egzaminu: 25 minut. Punktacja: maksymalna
liczba punktów: 20 (za każde pytanie student może uzyskać 0 albo 1 punkt).
Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie minimum 11 punktów.
Dodatkowe punkty do egzaminu można uzyskać na wykładach (odpowiedzi
na pytania „punktowane” zadawane przez prowadzącego, max. 0,5 pkt na 1
wykładzie).

Bilans punktów ECTS
Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane rodzaje zajęć

Rodzaje zajęć studenta
wykład

30

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

analiza aktów normatywnych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
101

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
30

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Opis sposobu sprawdzenia osiągnięcia efektów uczenia się
Kod efektu uczenia się dla przedmiotu

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

W1

x

W2

x

W3

x

W4

x

W5

x

U1

x
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod
PRA_K3_W02

Treść
Absolwent zna i rozumie podstawowe pojęcia jakimi posługują się nauki społeczne oraz zna w stopniu
zaawansowanym pojęcia jakimi posługują się nauki prawne

PRA_K3_W10 Absolwent zna i rozumie procesy stosowania prawa
PRA_K3_W13 Absolwent zna i rozumie szczegółowe zagadnienia w obrębie wybranych gałęzi prawa
PRA_K3_U07

Absolwent potraﬁ wyjaśniać zjawiska naruszania prawa

PRA_K3_U09

Absolwent potraﬁ identyﬁkować, analizować, interpretować przepisy prawne, które można zastosować dla
rozstrzygnięcia określonego problemu prawnego

PRA_K3_U10

Absolwent potraﬁ dokonać kwaliﬁkacji prawnej stanu faktycznego

PRA_K3_U17

Absolwent potraﬁ łączyć wiedzę prawniczą z wiedzą z innych dyscyplin naukowych
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