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KARTA OPISU PRZEDMIOTU

Kryminalistyka
Nazwa przedmiotu
Kryminalistyka
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: 28, ćwiczenia: 21

Liczba punktów ECTS
7

Poziom kształcenia
jednolite magisterskie

Forma studiów
studia niestacjonarne

Dyscypliny
Nauki prawne

Koordynator przedmiotu

Dariusz Wilk

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
do egzaminu z przedmiotu: obowiązkowe zaliczenie ćwiczeń z kryminalistyki

Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem kształcenia jest nabycie przez studentów-przyszłych sędziów, prokuratorów, adwokatów i policjantów
umiejętności przeprowadzania i oceny dowodów w procesie sądowym, ze szczególnym uwzględnieniem dowodów
naukowych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu
Kod

Efekty w zakresie

Kierunkowe efekty uczenia się

Wiedzy
W1

Student zna i rozumie zagadnienia prawne oraz sposoby prowadzenia
czynności procesowo-kryminalistycznych.

PRA_K3_W04, PRA_K3_W10,
PRA_K3_W12, PRA_K3_W13,
PRA_K3_W15

W2

Student zna i rozumie metodologię nauk sądowych.

PRA_K3_W10, PRA_K3_W12

Umiejętności
U1

Student potraﬁ przeprowadzać wybrane czynności procesowokryminalistyczne.

PRA_K3_U06, PRA_K3_U08, PRA_K3_U09,
PRA_K3_U11, PRA_K3_U17

U2

Student potraﬁ oceniać wartość i poprawność przeprowadzenia
dowodów naukowych i nienaukowych.

PRA_K3_U09, PRA_K3_U11, PRA_K3_U17
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Treści programowe
Lp.

Efekty uczenia się dla
przedmiotu

Treści programowe

1.

Kryminalistyka jako nauka. Paradygmaty kryminalistyki.

W1, W2

2.

Przestępczość i jej zmiany (dynamika, wykrywalność).

3.

Oględziny.

W1, U1

4.

Pobieranie materiału porównawczego (indywidualne i masowe).

W1, W2

5.

Kryminalistyczne bazy danych.

W1, W2

6.

Biegły i ekspertyza – status prawny.

W1, W2

7.

Wybrane ekspertyzy kryminalistyczne: wariograﬁczna, osmologiczna, daktyloskopijna,
antropologiczna, mechanoskopijna, traseologiczna, broni palnej, pisma ręcznego
i dokumentów, alkohologiczna.

8.

Eksperyment (naukowy, procesowy, rzeczoznawczy).

9.

Okazanie.

10.

Przesłuchanie podejrzanego. Podstęp i prowokacja. Tortury.

11.

Przesłuchanie świadka.

W1

12.

Szczególne formy przesłuchania (konfrontacja, przesłuchanie dziecka, osoby:
w podeszłym wieku, zaburzonej psychicznie, w ciężkim stanie zdrowia).

W1

13.

Niekonwencjonalne metody śledcze (narkoanaliza, hipnoza, radiestezja,
jasnowidztwo).

W2, U2

14.

Pomyłki sądowe.

W2, U2

W2

W1, U1, U2
W1, U1
W1, U1, U2
W1, U1

Literatura
Obowiązkowa
1. D. Wilk (red.)., Kryminalistyka. Przewodnik, Wyd. TNOiK, Toruń 2013.
2. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczosądowej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2009.
3. J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego, Dom Organizatora, Toruń 2009.
4. J. Widacki (red.), Kryminalistyka, C.H. Beck, Warszawa 2018.
Dodatkowa
1.
2.
3.
4.

T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
M. Kała, D. Wilk, J. Wójcikiewicz (red.). Ekspertyza sądowa. Zagadnienia wybrane, Wolters Kluwer, Warszawa 2017.
J. Thorwald, Stulecie detektywów. Drogi i przygody kryminalistyki, Znak, Kraków 2009.
J. Thorwald, Godzina detektywów, Znak, Kraków 2010.

Informacje rozszerzone
Metody nauczania:
burza mózgów, wykład konwencjonalny, wykład konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną, dyskusja, analiza
przypadków, ćwiczenia laboratoryjne, ćwiczenia przedmiotowe, ﬁlm (metoda eksponująca)
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Formy
zaliczenia

Rodzaj zajęć

Warunki zaliczenia przedmiotu

wykład

egzamin
pisemny

Egzamin testowy (pytania wielokrotnego wyboru), z pytaniami
wymagającymi uzupełnienia + zadanie praktyczne: opis odcisku palca (typ
wzoru, delta(y), 5 minucji). Maksymalna liczba punktów: 35; czas: 30 minut.
Dodatkowe punkty do egzaminu za ocenę z ćwiczeń: (ocena 5,0 – 4 pkt; 4,5
– 3 pkt; 4,0 – 2 pkt; 3,5 – 1 pkt).

ćwiczenia

zaliczenie

Kolokwium testowe z pytaniami wymagającymi uzupełnienia, kolokwium z
odcisku palca. Uczestnictwo w zajęciach. Dodatkowo punktowana
aktywność na zajęciach.

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

Rodzaje zajęć studenta
wykład

28

ćwiczenia

21

uczestnictwo w egzaminie

1

przygotowanie do egzaminu

45

przygotowanie do ćwiczeń

20

samodzielna nauka dotycząca treści poruszanych
na zajęciach

40

rozwiązywanie zadań problemowych

20

Łączny nakład pracy studenta

Liczba godzin
175

Liczba godzin kontaktowych

Liczba godzin
49

Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
21

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

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

Metoda sprawdzenia
egzamin pisemny

zaliczenie

W1

x

x

W2

x

U1
U2

x
x
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Kierunkowe efekty uczenia się
Kod
PRA_K3_W04

Treść
Absolwent zna i rozumie funkcję systemu prawnego w przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konﬂiktów
społecznych (z uwzględnieniem różnych koncepcji społeczeństwa i państwa)

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_W15

Absolwent zna i rozumie podstawowe metody uzyskiwania niezbędnych danych dla pogłębionej analizy
zjawisk prawnych

PRA_K3_U06

Absolwent potraﬁ wyjaśniać procesy stosowania 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_U11

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

PRA_K3_U17

Absolwent potraﬁ łączyć wiedzę prawniczą z wiedzą z innych dyscyplin naukowych
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