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Nazwa kierunku studiów podyplomowych: Studia Podyplomowe Nauk Sądowych 

 

Kierownik studiów: prof. dr hab. Maciej Szostak 
Zastępca Kierownika studiów: dr Rafał Cieśla 

 

Forma prowadzenia studiów: dwusemestralne studia podyplomowe w trybie 

niestacjonarnym (sobota i niedziela: 2-3 zjazdy w miesiącu) 

 

W roku akademickim 2022/2023 zajęcia będą prowadzone zdalnie - aplikacja MS Teams. 

 

Adresat studiów: Studia Podyplomowe Nauk Sądowych przeznaczone są dla absolwentów 

studiów wyższych różnych dyscyplin naukowych: od nauk przyrodniczych i technicznych  

do nauk humanistycznych i społecznych, chcących poszerzyć zakres swoich 

merytorycznych kompetencji w zakresie możliwości zastosowania specjalistycznej 

wiedzy/osiągnięć naukowych poszczególnych dyscyplin  nauki/ do realizacji zadań 

wykrywczych i dowodowych odpowiadających zapotrzebowaniu rozwiązywania aktualnych 

problemów  współczesnego Wymiaru Sprawiedliwości 

 

Wymagania wstępne dla kandydatów, zasady rekrutacji: Zgodnie z Regulaminem 

studiów podyplomowych (Uchwała Nr 154/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 

20 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu studiów podyplomowych w Uniwersytecie 

Wrocławskiem wraz z późniejszymi zmianami), na studia podyplomowe może być przyjęta 

osoba, która posiada kwalifikację pełną co najmniej na poziomie 6 PRK uzyskaną w 

systemie szkolnictwa wyższego i nauki. 

Kandydaci na studia podyplomowe powinni złożyć w Dziekanacie następujące dokumenty:  
a. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe wydrukowane z systemu IRK i 

podpisane przez kandydata wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią wzoru umowy 

(czyli: formularz rejestracyjny ON-LINE zamieszczony na stronie www.irka.uni.wroc.pl), 
b. kserokopię dyplomu wraz z oryginałem do wglądu lub poświadczony notarialnie 

dyplom.  

 

mailto:podyplomowe.wpae@uwr.edu.pl
https://prawo.uni.wroc.pl/user/12180
https://prawo.uni.wroc.pl/user/12041
http://www.irka.uni.wroc.pl/


 
Kierownik studiów podyplomowych podejmuje decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe, 

określając wysokość opłaty za studia i termin zawarcia umowy, bądź o nieprzyjęciu, 
wskazując powody nieprzyjęcia. Uczelnia, po otrzymaniu decyzji przez słuchacza o 

przyjęciu na studia podyplomowe, na pierwszych zajęciach zawiera ze słuchaczem 

umowę w formie pisemnej dotyczącą świadczenia usług edukacyjnych. 

 

Kwalifikacje uzyskane po ukończeniu studiów: kwalifikacje cząstkowe na poziomie 7. 

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. 

 

Zasady odpłatności: 4500 zł (cztery tysiące pięćset złotych) za dwa semestry płatne 

zgodnie z postanowieniami umowy o świadczeniu usług edukacyjnych. 

Specjalna zniżka dla Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego 10%. 

 

Warunki ukończenia studiów: uzyskanie zaliczeń i zdanie końcowego egzaminu 

z całości programu oraz terminowe wniesienie wymaganej opłaty za studia. 

Ogólne cele uczenia się, przewidywane możliwości zatrudnienia 

Celem Studiów Podyplomowych Nauk Sądowych jest zapoznanie słuchaczy ze specyfiką 

tzw. wiadomości specjalnych, czyli  wiedzy specjalistycznej, pozwalających na rozwój 
umiejętności związanych z wykonywaniem zadań w Organach Ścigania oraz Instytucjach 

Wymiaru Sprawiedliwości posiadających zapotrzebowanie na specjalistów „uzbrojonych” w 
wiedzę z zakresu nauki kryminalistyki i wybranych nauk sądowych tj. np.: medycyny 

sądowej, antropologii sądowej, genetyki sądowej, informatyki śledczej, toksykologii 

sądowej, archeologii sądowej, genetyki sądowej, psychologii sądowej i innych. 
  

Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie teoretycznej /jak i częściowo/ praktycznej 
wiedzy z zakresu nauk sądowych.  

 

Studia Podyplomowe Nauk Sądowych obejmują sensu largo kształcenie zarówno w zakresie 
nauk prawnych, jak i medycznych, biologicznych, humanistycznych, społecznych i 

technicznych (w wybranych aspektach), istotne z punktu widzenia możliwości jej 

wykorzystania dla współczesnych potrzeb identyfikacyjnych i dowodowych Organów 
Ścigania oraz Sądownictwa i Prokuratury. 

 
W ramach programu Studiów Podyplomowych Nauk Sądowych w sposób przystępny oraz 

rzeczowy poruszone zostaną wybrane, najważniejsze obszary badawcze związane ze 

stosowaniem prawa dowodowego w kontekście analizy najczęściej spotykanych 
współczesnych śladów kryminalistycznych.  

 
Przewidywane możliwości zatrudnienia: Organy Ścigania, instytuty badawcze 

zajmujące się naukami sądowymi, organy administracji państwowej zajmujące się 

bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, firmy prywatne. 
 

 

PROGRAM  
Studia Podyplomowe Nauk Sądowych 

 
Program Studia Podyplomowe Nauk Sądowych obejmuje dwa semestry nauki w trybie 

niestacjonarnym i planuje 128 godzin zajęć. Łączna liczba punktów ECTS: 34. 

Po uzyskaniu wszystkich zaliczeń słuchacze powinni przystąpić do egzaminu końcowego 
obejmującego zakres materiału z całości studiów.  

 
 

 

 
 



 
Semestr I 

 

L.P. Przedmiot Zagadnienia Prowadzący Ilość 

godz. 
Punkty 

ECTS 

Forma 

zajęć  

1. Teoria i 

metodologia nauk 
sądowych 

1. Pojęcie nauk 

sądowych. 

2. Klasyfikacja nauk 

sądowych. 
3. Biegły sądowy – 

zakres 

kompetencji/prawa i 

obowiązki. 
4. Metodologia badań 

nauk sądowych. 

5. Identyfikacja 

kryminalistyczna.  
6. Ekspertyzy 

kryminalistyczne 

/sensu largo – sensu 

stricto/. 
7.Organ procesowy 

vs. Biegły 

/współpraca; 

kontrowersje; 
konflikt/. 

8.Wiadomości 

specjalne 

/klasyfikacja, ocena 
wiarygodności/. 

9. Prawo dowodowe, 

podstawy. 

10.Dowody naukowe  
vs. Dowody nie-

naukowe /standard 

Daubert’a/.  

Nauczyciel 

akademicki/ 
praktyk 

 

Prof. dr hab. 
Maciej Szostak; 

 

mgr. Leszek 
Karpina 

(Prokurator w 
stanie 

spoczynku)  

12 3 Wykład 

2. Archeologia 
Sądowa 

 

1. Przedmiot i zakres 
badań archeologiczno 

– sądowych. 

2. Wykorzystanie 

metod 
archeologicznych w 

procesie 

poszukiwania 

ukrytych zwłok. 
3. Wykorzystanie 

metod 

archeologicznych 

podczas oględzin 
miejsca zdarzenia. 

4. Zwalczanie 

przestępczości 

przeciwko dziedzictwu 
kulturowemu.  

Nauczyciel 
akademicki/ 

praktyk 
 

dr. hab. Maciej 

Trzciński, prof. 
UWr. 

12 3 Wykład 6h/ 
Konwersatorium 

6h 



 
3. Kryminalistyczne 

badania 
dokumentów 

/pismoznawcze, 

techniczne/ 
  

1. Podstawowe 

zagadnienia dotyczące 

współczesnych badań 

dokumentów.  

2. 

Interdyscyplinarność 

technicznokryminalisty

cznych badań 

dokumentów. 

3. Kompetencje 

eksperta dokumentów 

w kontekście 

technicznokryminalisty

cznych badań 

dokumentów. 

4. Metody badań 

dokumentów. 

5. Badania środków 

kryjących i podłoża 

dokumentu. 

6. Specyfika badań 

wieku dokumentów. 

7. Zabezpieczenia 

dokumentów /I 

weryfikacja. 

Nauczyciel 

akademicki / 
praktyk/  

 

dr Rafał Cieśla,  
 

dr Grzegorz 

Rusek 

12 3 Wykład 4h/ 

Konwersatorium 
8h 

4. Medycyna 

sądowa  
 

1. Sądowo – lekarska 

sekcja zwłok.  

2. Diagnostyka 
pośmiertna. 

3. Oględziny zwłok w 

miejscu znalezienia. 

4. Traumatologia i 
biomechanika sądowo 

– lekarska. 

Rekonstrukcja  
okoliczności zdarzenia. 
5. Wykorzystanie 

obrazowania 3D w 

kryminalistycznej.  

6. Zabójstwo - rola 
medyka sądowego.  

7. Sekcja zwłok płodu 

i noworodka. 

8. Dzieciobójstwo, 

analiza przypadków. 
Ekshumacja. 

9. Broń biologiczna i 

jej skutki. 

Bioterroryzm. 
10. Dochodzenie 

przestępstw na tle 

seksualnym. 

11. Błąd medyczny. 
Kazuistyka 

przypadków.  

12. Opiniowanie 

sądowo – 
psychiatryczne. 

Nauczyciel 

akademicki/ 
Praktyk 

dr hab. 

Tomasz Jurek, 
prof. UMW; 

 

dr n. med. 

Łukasz 

Szleszkowski 

dr hab. n. 

med. Krzysztof 
Maksymowicz 

 

lek. Magdalena   
Czuba  

 

dr n. med. 
Marta Rorat 

 
dr n. med. 

Jakub Trnka 

dr n. med. 
Jerzy  

Kawecki; 
dr n. med. 

Marcin 

Zawadzki 

18 4 Wykład 6h/ 

Konwersatorium 
12h 



 
13. Obrażenia 

spowodowane 

postrzałami i 

wybuchami. 
14. Entomologia 

sądowa  

15. Genetyka sądowa 

 

dr hab. Maciej 
Kadej 

 
dr Małgorzata 

Małodobra - 
Mazur 

5. Informatyka 

śledcza 
/identyfikacja 

cyfrowa/ 

 
 

1. Informatyka 

śledcza i jej kategorie. 

2. Wykorzystanie 
informatyki śledczej w 

procesie 

dochodzeniowym. 

3. Dowód 
elektroniczny. 

4. Pozyskiwanie 

informacji w 

systemach IT. 
5. Zabezpieczenie 

materiału 

dowodowego – etapy 

procesu informatyki 
śledczej. 

6. Postępowanie z 

nośnikami informacji / 

Odtwarzanie 
utraconych danych  

7. Trwałe kasowanie 

nośników 

8. Narzędzia 
informatyki śledczej 

(software, hardware) 

Praktyk 

 
mgr. inż Marcin 

Sierko  

10 3 Wykład 6h/ 

Konwersatorium 
4h 

 
Semestr II 

 

L.P. Przedmiot Zagadnienia Prowadzący Ilość 

godz. 
Punkty 

ECTS 
Forma zajęć 

1. Toksykologia 

sądowa 

 

1. Wprowadzenie do 
alkohologii sądowej. 

Medyczno – prawne 

grupy problemowe 

związane ze 
spożywaniem alkoholu 

etylowego. 

2. Alkohologia 

sądowa. Podstawy 
opiniowania w 

sprawach 

„alkoholowych”. 

Rachunek retro - i 
prospektywny. 

Wyznaczanie 

współczynników 

dystrybucji. Obliczanie 
maksymalnego 

stężenia alkoholu we 

krwi. 

3. Opiniowanie 
toksykologiczno – 

sądowe w sprawach 

związanych ze stanem 

nietrzeźwości. 

Nauczyciel 

akademicki/ 

Praktyk 
 

dr n. med. 

Marcin 
Zawadzki 

10 3 Wykład 4h/ 

Konwersatorium 

6h 



 
4. Narkomania 

sądowa. 

5. Analiza chemiczno 

– toksykologiczna: 
metody przesiewowe i 

potwierdzające. 

Materiał do badań. 

toksykologicznych i ich 
wartość diagnostyczna 

w toksykologii 

sądowej. Rodzaje 

materiału 
biologicznego. 

6. Drogi zażywania 

substancji 

psychoaktywnych. 
7. Toksykologia 

poszczególnych grup 

substancji 

odurzających (opiaty, 
amfetamina i jej 

analogi). 

8. Toksykologia 

poszczególnych grup 
substancji 

odurzających 

(kokaina, kannabinole, 

psychodeliki). 
9. Nowe substancje 

psychoaktywne (NPS), 

geneza i toksykologia. 

10. Współczesne 
wyzwania toksykologii 

sądowej. „Pigułki 

gwałtu”, „serum 

prawdy”, środki 
wczesnoporonne, 

materiał 

ekshumacyjny. 

 

2. Cyberbezpieczeń-

stwo 

1. Cyberprzestrzeń. 

2. Technologie 

teleinformatyczne. 

3. Chmura 
obliczeniowa. 

4.Cyberbezpieczeństw

o/ 

Przedsiębiorca. 
5.Cyberbezpieczeństw

o /prawie własności 

intelektualnej. 

6.Cyberbezpieczeństo/ 
usługi płatnicze 

Praktyk 

 
mgr inż. Marcin 

Sierko 

10 3 Wykład 4h/ 

Konwersatorium 
6h 

3. Biometria 

 
 

 
  

  

1. Bezpieczeństwo 

biometryczne. 

2.Identyfikatory 
biometryczne. 

3.Biometryczne 

metody identyfikacji 

osób. 

Nauczyciel 

akademicki / 
Praktyk 

 
dr Rafał Cieśla 

10 3 Wykład 5h/ 

Konwersatorium 
5h 

4. Etyka 

biegłego 

1. Pojęcie i zakres 

badań etyki. 

2. Etyka zawodowa. 

Nauczyciel 

akademicki 
 

10 3 Wykład 4h/ 

Konwersatorium 
6h 



 
 3. Etyka w naukach 

sądowych. 

4. Dylematy, 

opiniowania problemy, 
rozstrzygnięcia –

konflikty etyczne w 

pracy biegłych. 

prof. dr hab. 

Maciej Szostak 

5. Antropologia 

Sądowa 

1. Wstęp do 
antropologii sądowej. 
2. Oględziny 

szczątków na miejscu 

ich znalezienia. 
3. Ustalanie profilu 

biologicznego 

szczątków: 
a. Płeć, 
b. Wiek, 
c. Wysokość ciała. 

4. Indywidualne cechy 

identyfikacyjne. 
5. Identyfikacja NN 

szczątków ludzkich 

(zajęcia praktyczne). 

6. Identyfikacja NN 
zwłok. 

7. Metody medyczne 

stosowane w 

identyfikacji. 
8. Metody 

niemedyczne 

stosowane w 

identyfikacji. 

Nauczyciel 

akademicki / 

 
Praktyk  

 

mgr Agata 
Tannhauser 

12 3 Wykład 4h/ 

Konwersatorium 

8h 

6. Psychologia 

Sądowa 

 

1. Psychologia sądowa 

/zakres przedmiotowy, 

koncepcje, kierunki/. 

2.Procesy psychiczne 
człowieka, 

charakterystyka: 

neurofizjologia, 

psychologia 
poznawcza. 

3. Ekspertyza 

psychologiczno – 

sądowa. 
4.Biegły psycholog 

sądowy /zakres 

kompetencji/. 

5. Metodyka 
opiniowania sądowo – 

psychologicznego. 

6. Psychologia 

kryminalna 
/kulturowa. 

7. Psychologia zeznań 

i wyjaśnień. 

8. Przesłuchanie 
/klasyczne, szczególne 

formy; poznawcze/. 

9. Psychologia śledcza 

/profilowanie 
kryminalne. 

Nauczyciel 

akademicki/  

Praktyk  
 

prof. dr hab. 
Maciej 

Szostak; 

 
dr Alina Żurek 

12 3 Wykład 4/ 

Konwersatorium 

8h 

 

Łączna liczba godzin: 64/ECTS 18 



 
 

 
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ 

 

Wydział: Prawa, Administracji i Ekonomii 
Studia Podyplomowe Nauk Sądowych 

Poziom kwalifikacji cząstkowych: 7 

Kod efektu 

uczenia się dla 

studiów 

podyplomowych 

Efekty uczenia się dla kierunku 

Odniesienie do 

charakterystyk 
drugiego stopnia 

PRK) 

WIEDZA 

SP_WG01 

w pogłębionym stopniu - wybrane fakty, obiekty i 
zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie 

wyjaśniające złożone zależności między nimi, 
stanowiące zaawansowaną wiedzę ogólną z zakresu 

dyscyplin naukowych tworzących podstawy 

teoretyczne, uporządkowaną i podbudowaną 
teoretycznie wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia 

oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej 
wiedzy szczegółowej - właściwe dla programu studiów  

P7S_WG 

SP_WK02 
podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form 

przedsiębiorczości 
P7S_WK 

UMIEJĘTNOŚCI 

SP_UW01 

wykorzystywać posiadaną wiedzę - formułować i 

rozwiązywać 
złożone i nietypowe problemy oraz innowacyjnie 

wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach 

przez:  
- właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, 

dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, 

twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,  
- dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w 

tym zaawansowanych technik informacyjno - 
komunikacyjnych, 

- przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych 

metod i narzędzi formułować i testować hipotezy 
związane z prostymi problemami badawczymi - w 

przypadku studiów o profilu ogólnoakademickim 

P7S_UW 

SP_UK02 
komunikować się na tematy specjalistyczne ze 

zróżnicowanymi kręgami odbiorców 
P7S_UK 

SP_UO03 
kierować pracą zespołu  
współdziałać z innymi osobami w ramach prac 

zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach 

P7S_UO 

SP_UU04 
samodzielnie planować i realizować własne uczenie się 
przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie 

P7S_UU 

KOMPETENCJE SPOŁECZNE 

SP_KK01 

krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści 

uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu 

problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania 
opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym 

rozwiązaniem problemu 

P7S_KK 

 


