
AKADEMIA WSB  
Kierunek studiów: Bezpieczeństwo narodowe 

Moduł/Przedmiot: Kryminalistyka i techniki śledcze / Eksperyment procesowo- kryminalistyczny 

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) 
  22ćw/25pr  

WYKŁADOWCA 

 

dr Michał Gramatyka 

 

FORMA ZAJĘĆ Ćwiczenia, projekt 

CELE PRZEDMIOTU 

 

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy studentowi w zakresie doświadczalnego sprawdzenia 

środków dowodowych już zebranych oraz uzyskanie nowych środków dowodowych poprzez 

odtworzenie okoliczności faktycznych danego zdarzenia lub jego przebiegu. 

Odniesienie do efektów uczenia się Opis efektów uczenia się Sposób weryfikacji 

efektu uczenia się Efekt kierunkowy PRK 

WIEDZA 

BN2_W01 P7S_WG Student potrafi definiować kluczowe pojęcia z zakresu 
kryminalistyki, takie jak ślad kryminalistyczny, czy 
ekspertyza kryminalistyczna; 

Test wiedzy; 

BN2_W02 P7S_WG Student zna w pogłębionym stopniu i rozumie istotę, 
funkcje i znaczenie praktyczne kryminalistyki, kluczowe 
pojęcia z tego zakresu, y zakres możliwości 
badawczych kryminalistyki, granice zastosowania metod 
i technik kryminalistycznych w praktyce; 

Test wiedzy; 

UMIEJĘTNOŚCI 

BN2_U05 P7S_UW Student potrafi zlecić dokonanie czynności procesowo-
kryminalistycznych i dokonać oceny zebranego 
materiału dowodowego; 

 

Ocena umiejętności 
podczas analizy 
poszczególnych treści  
w ramach prowadzonego  
na ćwiczeniach problemu; 

BN2_U06 P7S_UK Student potrafi prawidłowo analizować znamiona czynu 
zabronionego oraz dokonać subsumpcji czynu do 
konkretnego przepisu prawa; 

Ocena umiejętności 
podczas analizy 
poszczególnych treści  
w ramach prowadzonego  
na ćwiczeniach problemu; 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

BN2_K01 P7S_KK Student ma świadomość posiadanej wiedzy oraz 
konieczności jej ciągłego poszerzania i aktualizowania; 

Obserwacja postaw 

podczas analizy 

poszczególnych treści  

w ramach prowadzonego  

na ćwiczeniach problemu; 

BN2_K03 P7S_KO Student jest otwarty na kreatywne myślenie  
w wykonywaniu obowiązków zawodowych; 

Obserwacja postaw 

podczas analizy 

poszczególnych treści  

w ramach prowadzonego  

na ćwiczeniach problemu; 

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

Stacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach = 22 

przygotowanie do ćwiczeń = 12 

Niestacjonarne 

udział w wykładach =  

udział w ćwiczeniach =  

przygotowanie do ćwiczeń =  



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: 

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:  

 

1. Eksperyment procesowo - kryminalistyczny; pojęcie, stosunek do innych czynności 

dowodowych, przesłanki przeprowadzenia eksperymentu, przedmiot eksperymentu, 

dokumentacja eksperymentu, czynności procesowe. 

2. Oględziny miejsca zdarzenia. 

3. Zastosowanie fotografii w kryminalistyce: fotografia rejestracyjna- sygnalityczna,  

fotografia dokumentacyjna, fotografia badawcza; inne techniki rejestracji obrazu  

stosowane w kryminalistyce. 

4. Badanie śladów dermastoskopijnych. 

5. Badanie śladów użycia narzędzi (mechanoskopia). 

6. Kryminalistyczna problematyka broni palnej. 

7. Badanie śladów traseologicznych. 

8. Badania śladów zapachowych człowieka. 

9. Badanie śladów pamięciowych.  

10. Badanie dokumentów. 

 

Treści realizowane w formie e-learning: nie dotyczy 
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LITERATURA  

UZUPEŁNIAJĄCA  
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METODY NAUCZANIA 

 

W formie bezpośredniej: 

• metody eksperymentalne, PBL 
 

W formie e-learning: nie dotyczy 

POMOCE NAUKOWE • prezentacja multimedialna,  

• teksty źródłowe, 

PROJEKT  Realizacja projektu w grupach czteroosobowych w zakresie praktycznego zastosowania 

eksperymentu procesowo - kryminalistycznego 

FORMA I WARUNKI 

ZALICZENIA 

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

 


