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Społecznego

Nazwa przedmiotu

Technika i taktyka kryminalistyczna

Kod ECTS

10.4.0430
Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

null
Studia

wydział kierunek poziom pierwszego stopnia
Wydział Prawa i
Administracji

Kryminologia forma niestacjonarne (zaoczne)
moduł

specjalnościowy wszystkie

specjalizacja wszystkie

Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących)

dr Marek Skwarcow; Janusz Skosolas
Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin
Formy zajęć

Wykład
Sposób realizacji zajęć

zajęcia w sali dydaktycznej
Liczba godzin

Wykład: 15 godz.

Liczba punktów ECTS

2
15 h wykładu - 0,5 ECTS

30 h konsultacji - 1 ECTS

15 h praca własna studenta - 0,5 ECTS

Cykl dydaktyczny

2017/2018 letni
Status przedmiotu

obowiązkowy

Język wykładowy

polski
Metody dydaktyczne

Wykład z prezentacją multimedialną

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

Zaliczenie na ocenę
Formy zaliczenia

egzamin pisemny testowy
Podstawowe kryteria oceny

Opanowaną wiedzę i umiejętności ocenia się według par. 4 ust. 1 Regu-laminu 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.
1. obecność na zajęciach,
2. wymagana wiedza i umiejętności z zakresu treści programowych przedmiotu

Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia

Wszystkie 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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Studenci zapoznają się z podstawami techniki i taktyki kryminalistycznej, a w szczególności ze środkami technicznymi i metodami stosowanymi
podczas popełniania przestępstw, w czasie zwalczania przestępczości przez organy ścigania oraz służącymi do zapobiegania przestępczości,
sposobami ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz interpretacją wyników badań tych śladów.

Treści programowe

Technika i taktyka kryminalistyczna - podstawowe pojęcia.
Metody działań przestępczych.
Rodzaje śladów wywołanych działaniem przestępczym.
Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia.
Metody i sposoby wykorzystania oraz badania śladów kryminalistycznych.
System rejestracji kryminalistycznej.
Procesowe i poza procesowe sposoby wykorzystania śladów pamięciowych.
Wybrane metody i sposoby uzyskiwania oraz utrwalania treści zeznań i wyjaśnień w aspekcie ich wartości dowodowej w procesie karnym: rozpytanie
a przesłuchanie świadka i podejrzanego - w tym wykorzystanie tzw. „metody FBI”;
badanie wariografem i portret pamięciowy; okazanie; konfrontacja; eksperyment procesowy.
Problematyka czynności operacyjno - rozpoznawczych.
Metodyka prowadzenia śledztw i dochodzeń oraz czynności śledczych w ramach procesu karnego.
Sposoby i metody zapobiegania przestępczości - taktyka działań profilaktycznych.

Wykaz literatury

Wykaz literatury
 
„Kryminalistyka - zarys wykładu”, T. Hanausek, Zakamycze 2005;
„Kryminalistyka”, Brunon Hołyst, Warszawa 2010;
„Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia techniki”, G. i W. Kędzierscy, Szczytno 2011;
 „Metodyka badania miejsca zdarzenia”, J. Kasprzak, Mińsk Mazowiecki 1992;
„Kryminalistyka”, J. Kasprzak, B. Młodziejowski, W. Kasprzak, Warszawa 2015;
„Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia teorii i praktyki śledczo-sądowej”, M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Wójcikiewicz, L. Stępka, Toruń 2009;
„Wersje kryminalistyczne. O wykrywaniu przestępstw.”, P. Girdwoyń, Warszawa 2001
„Zarys taktyki kryminalistycznej”, T. Hanausek, Dom Wydawniczy ABC 1994

Efekty kształcenia
(obszarowe i kierunkowe)

Wiedza

Student posiada wiedzę z zakresu techniki i taktyki kryminalistycznej będącą
zespołem wiadomości wraz z umiejętnościami posługiwania się nimi w różnych
sytuacjach.
Pozwala studiującym na poznanie podstawowych zagadnień związanych z
ujawnianiem, zabezpieczaniem i wykorzystywaniem śladów kryminalistycznych w
postępowaniu karnym oraz rządzących kryminalistyką praw.

Umiejętności

Student posiada niezbędne umiejętności w zakresie techniki i taktyki
kryminalistycznej, umie wyróżnić metody i etapy prowadzenia czynności procesowo-
kryminalistycznych. Student samodzielnie identyfikuje i rozwiązuje problemy
związane ze stosowaniem osiągnięć kryminalistyki w praktyce procesowej.
Student potrafi samodzielnie wyszukiwać i  analizować wiadomości z zakresu
kryminalistyki, a także oceniać swoją wiedzę kryminalistyczną.

Kompetencje społeczne (postawy)

Student ma świadomość odpowiedniego poziomu swojej na temat taktyki techniki
kryminalistycznej oraz możliwości wykorzystania tej wiedzy w przyszłej praktyce.
Student rozumie istotę taktyki i techniki kryminalistycznej, potrafi wskazać źródła,
zna podstawowe pojęcia, student ma świadomość odpowiedniego poziomu swojej
wiedzy kryminalistycznej oraz możliwości jej wykorzystania w przyszłej pracy.

Kontakt

mskwarcow@prawo.ug.edu.pl
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