AKADEMIA WSB
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe
Przedmiot: Zabezpieczenie dokumentów i badanie ich autentyczności
Profil kształcenia: praktyczny
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Liczba godzin
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Studia stacjonarne

16ćw

Studia niestacjonarne

16ćw

JĘZYK PROWADZENIA
ZAJĘĆ
WYKŁADOWCA

Polski

FORMA ZAJĘĆ

Ćwiczenia
Wprowadzenie studentów w praktykę analizy autentyczności dokumentów

CELE PRZEDMIOTU

VI

dr Magdalena Zubańska, dr Adam Buczek

Odniesienie do efektów uczenia się
Efekt kierunkowy
PRK
BN_W06

P6S_WG

BN_U03

P6S_UW

Opis efektów uczenia się
WIEDZA
Definiuje potrzeby związane z analizą
autentyczności dokumentów i zna metody
ich analizy;
UMIEJĘTNOŚCI

Sposób weryfikacji efektu
uczenia się
Test;

konstruuje własne pomysły, wątpliwości oraz Ocena aktywności na zajęciach;
odpowiednie sugestie popierając je
uzasadnioną argumentacją;
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
BN_K03
P6S KR
rozróżnia i diagnozuje wyzwania analizy
Ocena aktywności na zajęciach;
kryminalistycznej w zakresie oceny
autentyczności dokumentów oraz potrafi
sprostać otrzymanym zadaniom
wynikającym z pełnionych w nim ról;
Nakład pracy studenta (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**
Stacjonarne
udział w wykładach =
udział w ćwiczeniach = 16
przygotowanie do ćwiczeń = 22
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 22,5
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne (konsultacje) = 2
RAZEM: 64,5
Liczba punktów ECTS: 2,5
w tym w ramach zajęć praktycznych: 4,5

Stacjonarne
udział w wykładach =
udział w ćwiczeniach = 16
przygotowanie do ćwiczeń = 22
przygotowanie do wykładu =
przygotowanie do egzaminu/zaliczenia = 22,5
realizacja zadań projektowych =
e-learning =
zaliczenie/egzamin = 2
inne (konsultacje) = 2
RAZEM: 64,5
Liczba punktów ECTS: 2,5
w tym w ramach zajęć praktycznych: 4,5

WARUNKI WSTĘPNE brak
TREŚCI
PRZEDMIOTU

Treści realizowane w formie bezpośredniej:
• uzyskanie wiedzy na temat dokumentu w prawie polskim;
• uzyskanie wiedzy na temat zabezpieczeń dokumentów (podłoża dokumentów - rodzaje stosowane w
dokumentach, techniki drukarskie – ogólny podział i cechy charakterystyczne, podstawowe techniki
wytwarzania oraz zabezpieczania dokumentów);
• uzyskanie wiedzy na temat sposobów podrabiania i przerabiania dokumentów i możliwości
ujawniania tego rodzaju zabiegów (zabezpieczenia przed fałszerstwem z I i II poziomu,
zabezpieczenia przed fałszerstwem z I i II poziomu polskich dokumentów: dowodu osobistego,
paszportu, prawa jazdy, najczęściej stosowane metody imitowania zabezpieczeń);
• nabycie praktycznej umiejętności weryfikacji autentyczności dokumentów na podstawowym
poziomie.

Treści realizowane w formie e-learning nie dotyczy
S. Jakucewicz, S. Khadzhynova: Sposoby zabezpieczania dokumentów, Monografie Politechniki
Łódzkiej Łódź 2015 r.
• Gruza E., Goc M., Moszczyński J. (2011): Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach śledczych.
Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne
LITERATURA
• L. Koźmiński: Kryminalistyczne aspekty fałszerstw dokumentów publicznych. Zarys problematyki,
UZUPEŁNIAJĄCA
Piła 2008.
• H. Kołecki: Techniczno kryminalistyczne badania autentyczności dokumentów publicznych,
Wydawnictwo Poznańskie Poznań 2002 r.
• Katherine M. Koppenhaver, Forensic Document Examination: Principles and Practice, Springer
Science & Business Media, 2007, ISBN1597453013, 9781597453011
• Katherine Koppenhaver, Attorney's Guide to Document Examination, Greenwood Publishing Group,
2002, ISBN1567204708, 9781567204704
PUBLIKACJE
• Buczek A.: Znaczenie akt w badaniach identyfikacyjnych pisma ręcznego, w: Obszary badawcze
NAUKOWE OSÓB
współczesnej kryminalistyki, red. T. Widła, Katowice 2011.
PROWADZĄCYCH
•
Buczek A.: Sprawność polskiego systemu bezpieczeństwa narodowego na przykładzie działań
ZAJĘCIA ZWIĄZANE
Z TEMATYKĄ MODUŁU
podjętych w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej, w: Edukacja a poczucie
bezpieczeństwa, red. P. Necas, F. Kozaczuk, A. Olak, A. Krauz, Rzeszów 2012.
• Buczek A.: Słabość metody czy sposobu jej interpretacji – o granicach pewności opiniowania w
ekspertyzie pisma, w: Dokument i jego badania, red. R. Cieśla, Wrocław 2014.
• Buczek A., Groń K.: Możliwości i ograniczenia komputerowej grafiki rastrowej i wektorowej jako
potencjalnego narzędzia fałszerstw pisma ręcznego, w: Współczesna problematyka badań
dokumentów, red. R. Cieśla, Wrocław 2015.
• Buczek A.: Standaryzacja kształcenia ekspertów z zakresu badań identyfikacyjnych pisma jako
podstawa wpisu na listę biegłych sądowych, w Pozycja Biegłego w Polskim Systemie Prawnym, red.
B. Lewandowski, Warszawa 2016.
• Buczek A.: Jakość metod badawczych w postępowaniach sądowych a bezpieczeństwo
orzecznictwa na przykładzie badań identyfikacyjnych pisma, w: Bezpieczeństwo wewnętrzne.
Aspekty prawne – społeczne – pedagogiczne. Red. M. Zawartka-Czekaj, Wyd. WSZOP Katowice
2016.
• Buczek A.: Obiektywizm opiniowania w badaniach pisma a polemika między ekspertem i adwokatem
w kontekście zasad etycznych, w: Problematyka dowodu z dokumentu (red. R. Cieśla) Wrocław
2019.
LITERATURA
OBOWIĄZKOWA

•

METODY
NAUCZANIA

W formie bezpośredniej:
• Wykorzystanie technik multimedialnych, analiza kluczowych zjawisk w oparciu o kazusy,
dyskusja.
W formie e-learning: nie dotyczy

POMOCE NAUKOWE Prezentacja głównych tez wykładu w programie Power Point, umożliwiającym studentom swobodne
PROJEKT
FORMA I WARUNKI
ZALICZENIA

robienie notatek, wykorzystanie mikroskopu stereoskopowego, lupy
Nie dotyczy
Ćwiczenia – zaliczenie na ocenę w formie testu wiedzy, praca studenta podczas ćwiczeń

