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Program studiów podyplomowych 

 
 

Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych 

Wydział prowadzący studia podyplomowe: 
Wydział Prawa i Administracji UMK 

Nazwa studiów podyplomowych: 
Podyplomowe Studia Prawa Dowodowego dla Biegłych 

Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: 
Post Diploma Studies of Evidence Law for Experts 

 

Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Nauki społeczne 

Kierunek studiów prowadzony przez UMK związany z obszarem kształcenia: Prawo 

Liczba semestrów: 2 

Łączna liczba godzin zajęć dydaktycznych: 150 

Łączna liczba punktów ECTS: 60 

Cel studiów podyplomowych: 

(należy: określić, do czego przygotowują słuchaczy studia podyplomowe – z 

uwzględnieniem wymogów organizacji zawodowych i pracodawców; opisać uzyskiwane 

przez słuchaczy nowe uprawnienia i kwalifikacje zawodowe niezbędne na rynku pracy) 

Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie kandydatów na biegłych sądowych do 

wykonywania tej funkcji. Dyplom ukończenia studiów może być jednym z argumentów 

przemawiających za wpisaniem danej osoby na listę biegłych przez prezesa sądu 

okręgowego. W przypadku już wpisanych biegłych, studia umożliwią im podniesienie 

kwalifikacji 

Wskazanie związku programu studiów podyplomowych z misją  i strategią Wydziału:  

Studia podyplomowe mają umożliwić realizację programu kształcenia się przez całe życie. 

Rozwijanie studiów podyplomowych zostało zawarte w misji Wydziału.  

Wskazanie, czy w procesie określania efektów kształcenia i rozwiązań programowych 

uwzględniono opinie interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych: 

W procesie określania efektów kształcenia uwzględniono postulaty formułowane w 

literaturze przedmiotu co do znajomości przepisów prawnych przez biegłych, regulacji 

wewnętrznych wdrożonych przez niektóre podmioty (np. Instytut Ekspertyz Sądowych w 

Krakowie) oraz wymagania ustawowe do wpisania na listę biegłych sądowych przez 

prezesa sądu okręgowego. 
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Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych*  

Symbol Po ukończeniu studiów podyplomowych absolwent osiąga następujące efekty kształcenia: 

wiedza 

EK_W01 Po ukończeniu studiów absolwent definiuje pojawiąjące się w pracy biegłego pojęcia prawne. 

 

EK_W02 Absolwent opisuje przebieg postępowania karnego. 

EK_W03 Absolwent wylicza uczestników postępowania karnego, środki dowodowe, zakazy dowodowe, przesłanki odpowiedzialności karnej. 

umiejętności 

EK_U01 Absolwent nabywa umiejętność posługiwania się terminologią prawniczą, w tym zwłaszcza siatką pojęciową prawa dowodowego i procedury karnej.  

EK_U02 Absolwent posiada umiejętność rozróżnienia poszczególnych instytucji i formułowania swoich opinii przy uwzględnieniu regulacji prawnych oraz potrzeb 

organów ochrony prawnej. 

EK_U03 Absolwent potrafi rozwiązywać mniej skomplikowane problemy procesowe. 

kompetencje społeczne 

EK_K01 Absolwent efektywnie współpracuje z organami ochrony prawnej. 

EK_K02 Absolwent rozumie potrzebę ciągłej aktualizacji wiedzy poszerzonej o wymiar interdyscyplinarny. 

  

Moduły kształcenia wraz z zakładanymi efektami kształcenia  

Moduły 

kształcenia 
Przedmioty 

Liczba 

punktów 

ECTS 

Charakter zajęć 

(teoretyczne/ 

praktyczne) 

T/P 

Zakładane efekty kształcenia 

Sposób weryfikacji zakładanych efektów 

kształcenia osiąganych  

przez słuchacza 

 Podstawy 

prawoznawstwa 

5 T Absolwent posługuje się podstawową 

terminologią prawniczą, zna system źródeł 

prawa i metody wykładni 

Test 

Przesłanki 

odpowiedzialno

ści karnej 

1 T Absolwent wylicza zasady odpowiedzialności 

karnej, formułuje opinie w kontekście 

przesłanek prawnych odpowiedzialności 

Rozwiązywanie kazusów przez uczestników. 
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Podstawy 

procesu karnego 

6 T Absolwent wymienia i opisuje najważniejsze 

instytucje procesu karnego oraz jego przebieg. 

Posługuje się siatką pojęciową procedury 

karnej. 

Test 

 Wprowadzenie 

do prawa 

dowodowego 

6 T Absolwent wylicza i opisuje instytucje i 

zasady prawa dowodowego. Używa siatki 

pojęciowej prawa dowodowego. 

Test 

 Prawne aspekty 

opiniowania w 

procesie karnym 

5 T Absolwent opisuje prawne ramy sporządzania 

opinii biegłego. Uwzględnia te ramy przy 

sporządzaniu przez siebie opinii. 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

Rozwiązywanie kazusów przez uczestników. 

Status prawny 

biegłego 

3 T Absolwent wymienia i interpretuje regulacje 

prawne regulujące funkcje biegłego. 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Rozwiązywanie kazusów przez uczestników. 

Ocena dowodu z 

opinii biegłego 

4 T Absolwent wymienia zasady oceny opinii z 

dowodu biegłego, najważniejsze cechy 

wpływające na wartość opinii oraz najczęściej 

popełniane w opiniach błędy. Potrafi uniknąć 

błędów w tworzonych przez siebie opiniach. 

Rozwiązywanie kazusów przez uczestników 

 Testy biegłości i 

porównania 

międzylaborator

yjne 

2 T Absolwent potrafi wymienić i opisać zasady i 

kryteria oceny instytucji wykonujących 

ekspertyzy. 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

 Psychologiczne 

podstawy 

opiniowania 

2 T Absolwent wymienia czynniki wpływające na 

wydawanie opinii przez biegłych, opisuje 

czynniki negatywnie wpływające na 

obiektywizm biegłego i wartość opinii. 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach 

 Prezentacja 

opinii w 

postępowaniu 

sądowym 

5 T Absolwent opisuje efektywny sposób 

prezentacji opinii przed sądem. Potrafi w taki 

sposób zaprezentować wydaną przez siebie 

opinię. 

Rozwiązywanie kazusów przez uczestników 

 Dowód 

naukowy w 

postępowaniu 

sądowym 

2 T Absolwent opisuje koncepcję dowodu 

naukowego, jego rodzaje, kryteria oceny 

dopuszczalności i wartości dowodowej. 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Rozwiązywanie kazusów przez uczestników. 

 Dowód z opinii 

biegłego w 

postępowaniu 

cywilnym 

3 T Absolwent opisuje specyfikę pozycji biegłego 

w postępowaniu cywilnym. Występując w 

sprawie cywilnej wykorzystuje praktycznie 

uzyskane wiadomości. 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Rozwiązywanie kazusów przez uczestników. 
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Tajemnica 

zawodowa 

biegłego 

2 T Absolwent opisuje zakres i znaczenie 

tajemnicy biegłego oraz sposoby jej ochrony. 

Wykonuje funkcję biegłego z zachowaniem 

tajemnicy zawodowej. 

Rozwiązywanie kazusów przez uczestników 

Udział biegłego 

w oględzinach 

2 T Absolwent przedstawia regulacje i 

orzecznictwo dotyczące roli biegłego w 

oględzinach, opisuje metodykę oględzin oraz 

wymienia najczęściej popełniane przy 

oględzinach błędy.  

Aktywne uczestnictwo w zajęciach, 

Rozwiązywanie kazusów przez uczestników. 

Dowóz z opinii 

biegłego w 

postępowaniu 

administracyjny

m 

3 T Absolwent opisuje specyfikę pozycji biegłego 

w postępowaniu administracyjnym. 

Występując w sprawie administracyjnej 

wykorzystuje praktycznie uzyskane 

wiadomości. 

Rozwiązywanie kazusów przez uczestników. 

Przesłanki 

odpowiedzialno

ści cywilnej 

1 T Absolwent wymienia i opisuje przesłanki 

odpowiedzialności cywilnej. Wydając opinie 

uwzględnia przesłanki odpowiedzialności. 

Rozwiązywanie kazusów przez uczestników 

 Współpraca 

biegłego z 

organem 

procesowym 

3 P Absolwent opisuje ramy prawne i zasady 

współpracy z organem procesowym. 

Występując w roli biegłego potrafi zastosować 

te zasady. 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Rozwiązywanie kazusów przez uczestników. 

 Symulacja 

rozprawy 

4 P Absolwent praktycznie stosuje uzyskane 

wiadomości w zmieniających się warunkach. 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

Przygotowanie symulacji. 

 Repetytorium 1 P Absolwent wykorzystuje wiedzę nabytą w 

trakcie studium z różnych przedmiotów. 

Aktywne uczestnictwo w zajęciach. 

 

 

Program studiów obowiązuje od semestru letniego roku akademickiego 2012/2013. 

   

Program studiów został uchwalony na posiedzeniu Rady Wydziału Prawa i Administracji w dniu 16 października 2012 r.   

                                                                                                                                                         

 
* 
Objaśnienia oznaczeń:  

EK - efekty kształcenia  

W – kategoria wiedzy  

U – kategoria umiejętności  

K – kategoria kompetencji społecznych 

01, 02, 03, etc. – numer efektu kształcenia 
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** 
W przypadku, gdy studia podyplomowe realizowane są wspólnie przez kilka wydziałów, program studiów musi być podpisany przez dziekanów wszystkich 

współpracujących wydziałów i wskazywać daty posiedzeń poszczególnych rad wydziałów. 

 

 


