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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Kryminalistyka

Kod ECTS

10.4.0720
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom jednolite studia magisterskie
Wydział Prawa i
Administracji

Prawo forma niestacjonarne (wieczorowe), stacjonarne
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

prof. UG, dr hab. Krzysztof Woźniewski
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 30 godz.

Liczba punktów ECTS

6
30 h wykładu - 1 ECTS
30 h konsultacji - 1 ECTS
120 h praca własna studenta - 4 ECTS

Cykl dydaktyczny

2018/2019 letni
Status przedmiotu

fakultatywny (do wyboru)

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład konwersatoryjny-
Wykład problemowy-
Wykład z prezentacją multimedialną-

Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny lub
wymagania egzaminacyjne
Sposób zaliczenia

Egzamin
Formy zaliczenia

egzamin ustny-
egzamin pisemny z pytaniami (zadaniami) otwartymi-
egzamin pisemny testowy-
egzamin pisemny (dłuższa wypowiedź pisemna / rozwiązanie problemu)-

Podstawowe kryteria oceny

Opanowaną wiedzę i umiejętności ocenia się według par. 4 ust. 1 Regulaminu Studiów
UG (uchwała Senatu nr 4/07 z 22.02.2007 r. ze zm.)
1. bdb (5,0) - powyżej 90% wiedzy
2. db plus (4,5) - powyżej 80% wiedzy
3. db (4,0) - powyżej 70% wiedzy
4. dst plus (3,5) - powyżej 60% wiedzy
5. dst (3,0) - powyżej 50% wiedzy.

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Założone efekty kształcenia weryfikowane podczas zajęć oraz zaliczenia przedmiotu.
Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi

A. Wymagania formalne
brak
B. Wymagania wstępne
brak

Cele kształcenia
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Przekazanie wiedzy z zakresu kryminalistyki oraz możliwości jej wykorzystywania w procesie karnym, cywilnym i administracyjnym, omówienie
czynności procesowo-kryminalistycznych.

Treści programowe

 
1. Historia, przedmiot i zadania kryminalistyki.
2. Osobowe i rzeczowe źródła dowodowe.
3. Pojęcie modus operandi.
4. Wersje kryminalistyczne.
5. Pojęcie i rodzaje śladów kryminalistycznych.
6. Oględziny i ich rodzaje.
7. Ekspertyzy i ich rodzaje.
8. Entomoskopia.
9. Kryminalistyczna problematyka dokumentów.
10. Broń palna i ślady przez nią pozostawiane.
11. Wariografia kryminalistyczna.
12. Eksperyment procesowo-kryminalistyczny, eksperyment rzeczoznawczy.
13. Problematyka przesłuchania i jego szczególnych form.
 

Wykaz literatury

Literatura wykorzystywana podczas zajęć:
1. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii śledczo-sądowej, Toruń 2009.
2. E. Gruza, J. Moszczyński, M. Goc, Kryminalistyka 2011.
3. M. Żołna, Eksperyment procesowo-kryminalistyczny. Istota i dowodowa rola, Warszawa 2011.
Literatura studiowana samodzielnie przez studenta:
 
1. M. Goc. J. Moszczyński, Ślady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystywanie, Warszawa 2007.
2. Ekspertyza sądowa, J. Wójcikiewcz (red.), Kraków 2007.
 

Literatura uzupełniająca:
 
czasopismo "Problemy Kryminalistyki".
czasopismo "Problemy Współczesnej Kryminalistyki".
czasopismo "Przegląd Policyjny"
 

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student ma wiedzę dotyczącą podstawowych pojęć stosowanych w kryminalistyce,
zna terminologię kryminalistyczną, ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą celów,
fukcji i zadań kryminalistyki oraz jej znaczenia dla procesu karnego, cywilnego i
administracyjnego.

Umiejętności

Student posiada niezbędne umiejętności w zakresie ujawniania, zabepiecznia i
wykorzystywania śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzenia, umie wyróżnić
etapów oględzin, fazy przesłuchania. Student potrafi samodzielnie wyszukiwać,
analizować i oceniać swoją wiedzę kryminalistyczną.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student ma świadomość odpowiedniego poziomu swojej wiedzy kryminalistycznej
oraz możliwości jej wykorzystania w przyszłej pracy śledczej i dochodźczej.

Kontakt

http://prawo.ug.edu.pl/pracownik/3242/krzysztof_wozniewski
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