
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Przedmiot: Nadzór służbowy i kontrola w technice kryminalistycznej 

Profil kształcenia: praktyczny 

Poziom kształcenia: studia II stopnia 

Liczba godzin w 

semestrze 

1 2 

I II III IV 

Studia stacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
   22ćw/25pr 

Studia niestacjonarne 

(w/ćw/lab/pr/e) 
    

WYKŁADOWCA dr inż. Tomasz Pączkowski 

FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia, projekt 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Poznanie techniki kryminalistycznej w kontekście nadzoru służbowego i kontroli. Zapoznanie się z 

problematyką przebiegu procesu identyfikacji kryminalistycznej, ogólnych zasad działań 

kryminalistycznych z wykorzystaniem techniki kryminalistycznej oraz poszczególnych działów techniki 

kryminalistycznej wraz z mechanizmami kontrolnymi ich działalności. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W01 P7S_WG Student zna w pogłębionym stopniu zasady i formy 

nadzoru służbowego i kontroli w zakresie techniki 

kryminalistycznej; 

ocena czy student 

 w dyskusji posługuje się 

prawidłowo określonymi 

pojęciami, umie opisać te 

pojęcia w ramach 

zaliczenia przedmiotu; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U02 P7S_WG Student potrafi przeprowadzić kontrolę realizacji wybranej 

techniki kryminalistycznej;   

ocena umiejętności 

studenta podczas analizy 

konkretnych problemów 

w ramach ćwiczeń; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K05 P7S_KR Student jest gotów do podejmowania działań 

profesjonalnych, zgodnych z zasadami etyki zawodowej  

w zakresie czynności nadzoru i kontroli technik 

kryminalistycznych; 

ocena postaw studenta 

podczas analizy 

konkretnych problemów 

w ramach ćwiczeń; 

Nakład pracy studenta  (w godzinach dydaktycznych 1h dyd.=45 minut)**  

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 22 

przygotowanie do ćwiczeń = 12 

przygotowanie do wykładu/ konwersatorium =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu =12 

realizacja zadań projektowych =25 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin =2 

inne  (konsultacje) = 4 

RAZEM:77 

Liczba punktów  ECTS: 3 

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne:3 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  

przygotowanie do wykładu/ konwersatorium =  

przygotowanie do zaliczenia/egzaminu = 

realizacja zadań projektowych = 

e-learning = 

zaliczenie/egzamin = 

inne  (konsultacje) =  

RAZEM: 

Liczba punktów  ECTS:  

w tym w ramach zajęć kształtujących umiejętności 

praktyczne: 



WARUNKI WSTĘPNE 

 

Nie wymaga się 

TREŚCI PRZEDMIOTU 

 

Treści realizowane w formie bezpośredniej:  

Zasady i formy nadzoru służbowego i kontroli w zakresie techniki kryminalistycznej 

Nadzór służbowy i kontrola w kontekście: 

• Identyfikacja (ekspertyza) kryminalistyczna; 

• Działań kryminalistycznych; 

• Źródeł i środków dowodowych w kryminalistyce; 

• Ekspertyzy kryminalistycznej; 

• Śladów kryminalistycznych; 

• Dokumentów jako ślad kryminalistyczny; 

• Śladów pamięciowych; 

• Badania śladów przestępstw komputerowych; 

• Identyfikacji n/n zwłok; 

• Badań toksykologicznych 
 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 
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LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  
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METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 
dyskusja problemowa, analiza przypadku  

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE • prezentacja multimedialna,  

• teksty źródłowe, 

PROJEKT  Projekt realizowany w grupach czteroosobowych 

FORMA  I WARUNKI 

ZALICZENIA  

Ćwiczenia – test zaliczeniowy – zaliczenie na ocenę 
Projekt – zaliczenie na ocenę 

 

 

https://www.taniaksiazka.pl/autor/ewa-gruza
https://www.taniaksiazka.pl/autor/mieczyslaw-goc

