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Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty
Nazwa przedmiotu
Od oględzin do ekspertyzy – warsztaty
Klasyﬁkacja ISCED
0421 Prawo

Forma weryﬁkacji uzyskanych efektów uczenia się
zaliczenie

Kierunek studiów
prawo

Proﬁl studiów
ogólnoakademicki

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
fakultatywny

Sposób realizacji i godziny zajęć
warsztaty: 45

Liczba punktów ECTS
5

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia stacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Koordynator przedmiotu

Józef Wójcikiewicz

Prowadzący zajęcia

Ryszard Krawczyk, Dariusz Wilk

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

Wymagania wstępne i dodatkowe
zdany egzamin z kryminalistyki

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest nabycie umiejętności w zakresie przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia i rzeczy
wraz z ujawnieniem i zabezpieczeniem materiału dowodowego oraz dokumentacją przebiegu czynności
procesowej oraz poznanie specyﬁki relacji organ procesowy – biegły i nauk sądowych, a w szczególności zdobycie
umiejętności prawidłowego formułowania postanowienia o powołaniu biegłego oraz weryﬁkacji opinii biegłego.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy
W1

Student zna i rozumie terminologię i regulacje prawne z zakresu wybranych
czynności procesowych (oględziny, ekspertyza).

PRA_K3_W02, PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12, PRA_K3_W13

Umiejętności
U1

Student potraﬁ przeprowadzić oględziny miejsca zdarzenia i rzeczy wraz
z ujawnieniem i zabezpieczeniem materiału dowodowego oraz dokumentacją
przebiegu czynności procesowej.

PRA_K3_U08, PRA_K3_U09,
PRA_K3_U12, PRA_K3_U17

U2

Student potraﬁ prawidłowo współpracować z biegłymi w procesie karnym (w
zakresie wydania postanowienia o powołaniu biegłego, oceny opinii biegłego
pod kątem formalnym i merytorycznym).

PRA_K3_U08, PRA_K3_U11,
PRA_K3_U12, PRA_K3_U17
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Kompetencji społecznych
K1

Student jest gotów do brania udziału w relacji pomiędzy organem
procesowym a biegłym, uwzględniając specyﬁkę badawczą innych dziedzin
nauki (nauk sądowych).

PRA_K3_K02, PRA_K3_K05

Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

I. Oględziny: - modelowe oględziny miejsca zdarzenia - dokumentacja miejsca
zdarzenia - ujawnianie i zabezpieczanie śladów - dokumentacja czynności oględzin
(protokół)

2.

II. Ekspertyza sądowa: - wybór śladów do badań w ramach ekspertyzy - obserwacja
wybranych śladów (daktyloskopijnych, biologicznych, mechanoskopijnych,
mikrośladów chemicznych) z użyciem źródeł światła oraz mikroskopów optycznych
(stereoskopowego, spolaryzowanego, porównawczego) - wydanie postanowienia
o powołaniu biegłego (dla modelowych ekspertyz oraz dla case-study – w oparciu
o zanimizowane akta sądowe) - przebieg procesu badawczego w ekspertyzie - pomiar
i wynik ekspertyzy, interpretacja statystyczna wyników badań porównawczych
z użyciem testów istotności (przy wykorzystaniu m.in. programu Statistica i MS Excel)
- modelowa opinia biegłego - ocena opinii biegłego przez organ procesowy

W1, U1

W1, U2, K1

Literatura
Obowiązkowa
1. M. Kała, D. Wilk J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
2. D. Wilk (red.)., Kryminalistyka. Przewodnik, Wyd. TNOiK, Toruń 2013.
Dodatkowa
1. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczosądowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
2. J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Dom Organizatora, Toruń 2009.
3. E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach śledczych, Oﬁcyna Wydawnicza Łośgraf,
Warszawa 2011.
4. M. Houck, F. Crispino, T. McAdam, The science of Crime Scenes, Elsevier, Oxford 2012.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
metoda projektów, inscenizacja, burza mózgów, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja,
analiza przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe
Rodzaj zajęć
warsztaty

Formy zaliczenia
zaliczenie

Warunki zaliczenia przedmiotu
Systematyczny udział w zajęciach, aktywność, rozwiązywanie zadań
indywidualnych lub w grupach podczas zajęć oraz w ramach pracy
domowej. Zaliczenie bez oceny.

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

Rodzaje zajęć studenta
warsztaty

45

przygotowanie do zajęć

30

przygotowanie raportu

15

analiza badań i sprawozdań

15

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

30

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
135

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
45

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
45

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Metoda sprawdzenia
zaliczenie

W1

x

U1

x

U2

x

K1

x

3/4

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_W12

Absolwent zna i rozumie funkcje, instytucje, zasady i normy podstawowych gałęzi prawa materialnego i
procesowego

PRA_K3_W13 Absolwent zna i rozumie szczegółowe zagadnienia w obrębie wybranych gałęzi prawa
PRA_K3_U08

Absolwent potraﬁ ustalać, analizować, interpretować i klasyﬁkować stany faktyczne, z którymi mają być
łączone określone konsekwencje prawne

PRA_K3_U09

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

PRA_K3_U12

Absolwent potraﬁ formułować i zaprezentować problemy badawcze i poprawnie metodologicznie je
opracować

PRA_K3_U17

Absolwent potraﬁ łączyć wiedzę prawniczą z wiedzą z innych dyscyplin naukowych

PRA_K3_U11

Absolwent potraﬁ podjąć decyzję o konsekwencjach prawnych stanu faktycznego oraz ją uzasadnić

PRA_K3_K02

uwzględniania konsekwencji indywidualnych i społecznych, jakie niosą za sobą decyzje podejmowane przez
prawnika

PRA_K3_K05

podejmowania działań na rzecz jednostek w kontaktach z instytucjami systemu wymiaru sprawiedliwości

4/4

