Załącznik nr 1
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 5.6: Laboratorium kryminalistyczne - warsztaty
Cel zajęć:
Celem nauczania przedmiotu „Laboratorium Kryminalistyczne” jest zapoznanie studenta
z problematyką kryminalistyki ze zwróceniem szczególnej uwagi na technika kryminalistyczną.
Studenci bazując na posiadanym już zakresie wiedzy i umiejętności (dotychczasowy okres
studiów) poznają (w niektórych przypadkach doskonalą) metody, techniki i narzędzia służące do
ujawniania, utrwalania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych ze szczególnym zwróceniem
uwagi na aspekt praktyczny. Naczelnym powodem skupienia uwagi na wskazany aspekt praktyczny
- technikę kryminalistyczną podyktowane jest w zdecydowanej mierze wykorzystaniem możliwości
technicznych – profesjonalnego wyposażenia Podkarpackiego Centrum Kryminalistyki, Kryminologii
i Medycyny Sądowej.
Przedmiot ma za zadanie przede wszystkim dostarczyć studentom wiedzę a przede
wszystkim umiejętności praktycznego poznania (w zakresie podstawowym), większości metod
i procedur badawczych, technik śledczych stosowanych współcześnie w naukach kryminalistycznych.
Studenci zdobywając ten zakres wiedzy i umiejętności pod kierunkiem doświadczonych praktyków
i specjalistów z zakresu kryminalistyki. Poznają praktyczne aspekty pracy biegłego oraz technika
kryminalistyki.
Ponadto studenci zdobędą wiedzę o mechanizmach przygotowania i popełniania czynów
zabronionych, we wskazanych obszarach badawczych. Dodatkowo będzie znał zasady współpracy
z właściwymi służbami w obszarze walki z przestępczością, będzie potrafił zdefiniować zagrożenia
w wskazanym obszarze oraz interpretować poszczególne rodzaje zarówno ekspertyz kryminalistycznych jak i opinii sądowych.
Zakres tematyczny zajęć:
1.
Znaczenie śladu kryminalistycznego w oględzinach
2.
Biometryczna identyfikacja człowieka
3.
Kryminalistyczne Bazy Danych
4.
Dermatoskopijne ślady na miejscach zdarzeń.
5.
Ujawnianie śladów dermatoskopijnych - Wizualizacja
6.
Ujawnianie, utrwalanie i badanie śladów lokomocji - traseologia
7.
Cele identyfikacyjne mechanoskopii
8.
Mikroskopy w badaniach kryminalistycznych
9.
Oględziny miejsca zdarzenia - studium
10.
Sądowa antropologia. Antroposkopia odtwarzanie wyglądu
na podstawie opisu słownego. Progresja wiekowa

osób,

przedmiotów

Liczba uczestników zajęć warsztatowych– około 15 osób/gr.
Termin realizacji usługi: semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021r.
zajęcia będą prowadzone w okresie od listopada 2020 do marca 2021 roku w godzinach 9.00 – 19.00.

Miejsce świadczenia usługi:

Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa
z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów

Zakres usługi:
Usługa obejmuje:
Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Laboratorium kryminalistyczne” dla studentów
i studentek II roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia na kierunku
Bezpieczeństwo wewnętrzne,
w formie warsztatów - w łącznym wymiarze 40 godzin, w dwóch grupach, po 20 godzin
w każdej.
W tym:
L.p.

Temat zajęć

Liczba godzin

1.

Znaczenie śladu kryminalistycznego w oględzinach

3

2.

Biometryczna identyfikacja człowieka

1

3.

Kryminalistyczne bazy danych

1

4.

Dermatoskopijne ślady na miejscach zdarzeń

4

5.

Ujawnianie śladów dermatoskopijnych - Wizualizacja

2

6.

Ujawnianie, utrwalanie i badanie śladów lokomocji - traseologia

2

7.

Cele identyfikacyjne mechanoskopii

2

8.

Mikroskopy w badaniach kryminalistycznych

1

9.
10.

Oględziny miejsca zdarzenia - studium przypadku (wskazanym, wybranym,
zainscenizowanym przez studentów) Podział na grupy = role, praktyczna
realizacja zagadnień wiązanych z tym obszarem wiedzy.
Sądowa antropologia. Antroposkopia - odtwarzanie wyglądu osób, przedmiotów na podstawie opisu słownego. Progresja wiekowa

2
2

Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia,
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni.
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej,
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wymagania w stosunku do wykładowców:
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym.
Sposób rozliczenia, płatności:
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym.

