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3. KARTA PRZEDMIOTU
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Nazwa przedmiotu 

Nazwa przedmiotu w języku angielskim

Obowiązuje od roku akademickiego

 
USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW
 

Kierunek studiów 
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Profil studiów 

Forma i tryb prowadzenia studiów

Zakres 

Jednostka prowadząca przedmiot

Koordynator przedmiotu 
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OGÓLNA CHARAKTERYSTY
 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów

Status przedmiotu  
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Usytuowanie modułu w planie studiów 

Wymagania wstępne 

Egzamin (TAK/NIE) 

Liczba punktów ECTS 

 
Forma 
prowadzenia zajęć 

wykład

Liczba godzin 
w semestrze 

15

 

do Zarządzenia Rektora nr

Opis programu studiów 

KARTA PRZEDMIOTU 

M#1-S1-IB-KiK-513 

Czynności operacyjno-śledcze na miejscu zdarz
nia 

w języku angielskim 
Operational investigation activities at the place of 
the incident 

Obowiązuje od roku akademickiego 2019/2020 

USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW 

INŻYNIERIA BEZPICZEŃSTWA 

I stopień 

ogólnoakademicki 

Forma i tryb prowadzenia studiów studia stacjonarne 

Kryminologia i Kryminalistyka 

przedmiot Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych

dr inż. Dominik Dudek 

 

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU 

Przynależność do grupy/bloku przedmiotów przedmiot specjalnościowy

obowiązkowy 

polski 

Usytuowanie modułu w planie studiów - semestr semestr 5 

 

NIE 

2 

wykład ćwiczenia laboratorium projekt

15  15  

 
Załącznik nr 9 

do Zarządzenia Rektora nr 35/19 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 
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Katedra Metaloznawstwa i Technologii Materiałowych 

przedmiot specjalnościowy 

projekt seminarium 
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EFEKTY UCZENIA SIĘ  
 

Kategoria 
Symbol 
efektu 

Efekty kształcenia 
Odniesienie do 

efektów  
kierunkowych 

Wiedza W01 

Ma podstawową wiedzę w zakresie działań i podejmo-
wanych czynności na miejscu zdarzenia/przestępstwa. 
Ma wiedzę w zakresie zasad panujących metodyki za-
bezpieczenia śladów daktyloskopijnych i traseologicz-
nych oraz w zakresie badania i identyfikacji określonych 
w/w śladów.  

IB1_W20 

Umiejętności U01 
Potrafi zdefiniować i opisać zakres działań i czynności 
peracyjno-śledcze na miejscu zdarzenia. Zna zasady 
obowiązujące na na miejscu zdarzenia/przestępstwa.  

IB1_U33 

Kompetencje 
społeczne 

K01 

Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształca-
nia się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia pody-
plomowe, kursy) — podnoszenia kompetencji zawodo-
wych, osobistych i społecznych 

IB1_K01 

 
TREŚCI PROGRAMOWE 
 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

wykład 

1. Czynności zabezpieczające miejsce przestępstwa. Najczęściej popełniane błędy 
i ich skutki 

2. Czynności oględzinowe – charakterystyka, zasady, podstawy prawne. 
3. Czynności operacyjno-rozpoznawcze – charakterystyka, zasady, podstawy 

prawne. 
4. Czynności procesowe – charakterystyka, zasady, podstawy prawne. 
5. Zespół do spraw kontaktów z dziennikarzami. 
6. Organizowanie i prowadzenie czynności oględzinowych na miejscu przestęp-

stwa. 
7. Dokumentowanie przebiegu i wyników oględzin miejsca przestępstwa. 
8. Zalecenia praktyczne dla policjantów oraz kierujących oględzinami. 
9. Kolokwium zaliczeniowe. 

 

Forma  
zajęć* 

Treści programowe 

laboratorium 

Przypomnienie podstawowych zasad tworzenia dokumentacji podstawowej (pro-
tokół oględzin) i zasady jej sporządzania. Oględziny inscenizowanego miejsca 
zdarzenia/przestępstwa. Wykonanie dokumentacji papierowej – fotograficznej z 
miejsca oględzin. Wykonanie szkiców kryminalistycznych. Zabezpieczenie zna-
lezionych śladów. Opis zabezpieczonych śladów. Wykonanie protokołu oglę-
dzin. Notatka urzędowa dotycząca wniosków pooględzinowych. Wykonanie in-
nych przewidzianych prawem czynności operacyjno-śledczych na miejscu zda-
rzenia/przestępstwa.  
Kolokwium zaliczeniowe. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
METODY WERYFIKACJI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 
 

Symbol 
efektu 

Metody sprawdzania efektów kształcenia (zaznaczyć X) 

Egzamin  
ustny 

Egzamin  
pisemny 

Kolokwium Projekt Sprawozdanie Inne 

W01   X   X 

U01   X   X 

K01   X   X 
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FORMA I WARUNKI ZALICZENIA 
 

Forma  
zajęć* 

Forma zaliczenia Warunki zaliczenia 

wykład zaliczenie z oceną Uzyskanie 50% punków z kolokwium na ostatnich zajęciach. 

laboratorium zaliczenie z oceną 
Uzyskanie 50% punków z odpowiedzi na pytania z zakresu 
zajęć laboratoryjnych. 

*) zostawić tylko realizowane formy zajęć  

 
NAKŁAD PRACY STUDENTA 
 

Bilans punktów ECTS 

Lp. Rodzaj aktywności Obciążenie studenta 
Jed-
nost-

ka 

1.  Udział w zajęciach zgodnie z planem studiów 
W C L P S 

h 
15   15  

2.  Inne (konsultacje, egzamin) 2   2  h 

3.  
Razem przy bezpośrednim udziale nauczyciela 
akademickiego 

34 h 

4.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
przy bezpośrednim udziale nauczyciela aka-
demickiego 

1,4 ECTS 

5.  Liczba godzin samodzielnej pracy studenta 16 h 

6.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach samodzielnej pracy 

0,6 ECTS 

7.  
Nakład pracy związany z zajęciami o charakte-
rze praktycznym 

25 h 

8.  
Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje 
w ramach zajęć o charakterze praktycznym 

1,0 ECTS 

9.  Sumaryczne obciążenie pracą studenta  50 h 

10. 
Punkty ECTS za moduł 

1 punkt ECTS=25 godzin obciążenia studenta 
2 ECTS 
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