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Archeologia w badaniach kryminalistycznych
Karta opisu przedmiotu

Informacje podstawowe

Kierunek studiów
biologia człowieka

Specjalność
-

Jednostka organizacyjna
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt

Poziom studiów
studia pierwszego stopnia (licencjat)

Forma studiów
stacjonarne

Profil studiów
ogólnoakademicki

Cykl kształcenia
2021/22

Kod przedmiotu
BD000000BBCS.L8B.0101.21

Języki wykładowe
Polski

Obligatoryjność
Fakultatywny

Blok zajęciowy
Przedmioty kierunkowe

Dyscypliny
Nauki biologiczne

Przedmiot powiązany z badaniami naukowymi
Tak

Przedmiot kształtujący umiejętności praktyczne
Nie

Nauczyciel
akademicki
odpowiedzialny
za przedmiot

Paweł Konczewski

Pozostali prowadzący Paweł Konczewski

Okres
Semestr 4

Forma zaliczenia
Zaliczenie na ocenę

Forma prowadzenia i godziny zajęć
Wykład: 15
Ćwiczenia laboratoryjne: 15

Liczba
punktów ECTS
2.0
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Cele kształcenia dla przedmiotu

C1

Celem przedmiotu jest ukazanie roli archeologii wśród nauk sądowych, ukazanie płaszczyzny wspólnych badań (w
szczególności grobów ofiar zdarzeń kryminalnych) i przybliżenie metod i efektów pracy archeologów sądowych.
Przybliżone zostaną również uwarunkowania prawne pracy archeologa – biegłego sądowego oraz zasady
współpracy z organami procesowymi. Szczególny nacisk zostanie położony na ukazanie potrzeb, możliwości
i efektów współpracy interdyscyplinarnej w badaniach kryminalistycznych.

Efekty uczenia się dla przedmiotu

Kod Efekty uczenia się w zakresie Kierunkowe efekty
uczenia się Metody weryfikacji

Wiedzy – Student zna i rozumie:

W1
najbardziej przydatne metody w badaniach
biologicznych, szczególnie antropologicznych. Zna
sposoby pozyskiwania i kolekcjonowania materiałów
osteologicznych i zabytków archeologicznych.

BC_P6S_WK19

Zaliczenie pisemne,
Zaliczenie ustne,
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Prezentacja,
Kolokwium, Udział w
dyskusji

Umiejętności – Student potrafi:

U1
planować i wykonywać pod kierunkiem opiekuna
naukowego proste zadania badawcze z zakresu
biologii człowieka. Podejmuje właściwe decyzje
o doborze technik badawczych i potrafi je zastosować.

BC_P6S_UK13
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Kompetencji społecznych – Student jest gotów do:

K1
współdziałania i pracy w grupie, pełniąc w niej
różnorodne role. Jest zorientowany na efektywną
i bezpieczną współpracę Dba o bezpieczeństwo pracy
własnej i innych.

BC_P6S_KK01
Obserwacja pracy
studenta, Aktywność na
zajęciach, Udział w
dyskusji

Bilans punktów ECTS

Forma aktywności studenta Średnia liczba godzin* przeznaczonych
na zrealizowane aktywności

Wykład 15

Ćwiczenia laboratoryjne 15

Przygotowanie do zajęć 10

Przygotowanie do egzaminu/zaliczenia 19

Udział w egzaminie 1

Łączny nakład pracy studenta Liczba godzin
60

ECTS
2.0

Zajęcia z bezpośrednim udziałem nauczyciela Liczba godzin
31

ECTS
1.0
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Nakład pracy związany z zajęciami o charakterze
praktycznym

Liczba godzin
15

ECTS
0.6

* godzina (lekcyjna) oznacza 45 minut

Treści programowe

Lp. Treści programowe Formy prowadzenia
zajęć

1.

1. Wiadomości wstępne o archeologii i archeologii sądowej. Różnice i
podobieństwa pomiędzy archeologia a kryminalistyką.
Rola i miejsce archeologii w naukach sądowych.
2. Praca archeologa – biegłego sądowego. Podstawy prawne. Obowiązki i prawa
biegłego. Zakres zadań i współpraca z
wymiarem sprawiedliwości.
3. Kategorie zdarzeń badanych przez archeologów sądowych: zbrodnie przeciwko
ludzkości, zbrodnie wojenne, ludobójstwo,
sprawy o charakterze kryminalnym, wydarzenia losowe wymagające wyjaśnienia
przez wymiar sprawiedliwości.
4. Badania przypadków łamania Praw Człowieka w Ameryce łacińskiej, Afryce, Azji
i Europie.
5. Archeologia totalitaryzmów, cz. 1. Badania ludobójstwa i zbrodni wojennych
dokonanym w Polsce przez hitlerowskie
Niemcy.
6. Archeologia totalitaryzmów, cz. 2. Badania zbrodni wojennych dokonanych
przez Rosję Sowiecką podczas II wojny
światowej.
7. Archeologia totalitaryzmów, cz. 3. Polska w latach 1944-1956.
8. Archeologia w badaniach nad współczesnością. Wyjaśnianie zdarzeń o
charakterze kryminalnym i badania wypadków
losowych.
9. Geofizyka archeologiczna w kryminalistyce. Najczęściej stosowane metody i
urządzenia. Dobór w stosunku do
spodziewanych rezultatów, warunków terenowych i pogodowych.
10. Archeotanatologia i bioarcheologia w badaniach kryminalistycznych. Badania
miejsc spoczynku szczątków ludzkich -
różnorodność kontekstów odnajdywania jako świadectwa różnorodności losów
ludzkich.
11. Badania pochówków pojedynczych. Jakie pytania badawcze możemy postawić,
i jakie uzyskać odpowiedzi poprzez informacje
zawarte w grobie? Zasady postępowania we współpracy interdyscyplinarnej.
12. Badania mogił masowych. Przyczyny masowego wymierania ludzi – możliwości
interpretacji poprzez analizę informacji
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu -
Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt 3/4
Sylabus - Archeologia w badaniach
kryminalistycznych
kulturowych i biologicznych.
13. Oględziny przedmiotów. Podstawy klasyfikacji funkcjonalno-chronologicznej i
ustalania związków z badanym zdarzeniem.
Wybrane kategorie przedmiotów: broń i amunicja, ubiory i rzeczy osobiste. Próbki
i ślady biologiczne.
14. Przykłady innych zdarzeń wyjaśnianych przez wymiar sprawiedliwości przy
współudziale archeologów: przestępstwa
przeciwko zabytkom, sprawy z powództwa cywilnego.
15. Podsumowanie wykładów. Archeologia a kryminalistyka: stan obecny w Polsce
i na świecie, kierunki rozwoju, aplikacja
innowacyjnych narzędzi i metod badawczych, interdyscyplinarność w nauce.

Wykład
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2.

1. Techniki pracy archeologa w badaniach kryminalistycznych – omówienie
ogólne. Analiza akt sprawy i materiału
dowodowego pod kątem wykorzystania w ekspertyzach terenowych.
2. Poszukiwania miejsca zdarzenia. Wykorzystanie fotografii lotniczych i
satelitarnych. Lotniczy skaning laserowy, mapy
i plany. Korzystanie z systemów informacji geograficznej (GIS).
3. Poszukiwania i oględziny miejsc zdarzenia poprzez prospekcję powierzchniową.
Metodyka prowadzenia prospekcji.
Analiza współwystępowania naturalnych i antropogenicznych form terenowych,
przedmiotów (wytworów kultury ludzkiej) i
śladów biologicznych (wytworów przyrody).
4. Techniki wspierające prospekcję powierzchniową: wykopy sondażowe i odwierty
sondami ręcznymi, praca z psami
tropiącymi. Analiza utworów geologicznych, metody pobierania próbek gruntów.
5. Poszukiwania i oględziny miejsc zdarzenia poprzez badania geofizyczne.
Konstrukcje i zasady działania
podstawowych urządzeń geofizycznych, przygotowanie poligonu badawczego,
techniki prowadzenia prospekcji geofizycznej.
6. Analiza i interpretacja wyników badań geofizycznych. Komputerowa obróbka
danych terenowych, wnioskowanie o
funkcji i chronologii odkrywanych struktur.
7. Badania wykopaliskowe podczas oględzin miejsca zdarzenia. Tyczenie wykopów
i sporządzanie planów, dokumentacja
fotograficzna i opisowa (protokół oględzin).
8. Eksploracja wykopu archeologicznego: podział na sektory badawcze, przekroje
obiektów i warstw. Metody eksploracji
nawarstwień (arbitralna i stratygraficzna) oraz zabytków ruchomych,
zabezpieczanie zabytków po wydobyciu z gruntu.
9. Eksploracja szczątków ludzkich, cz. 1. Techniki i etapy eksploracji w przypadku
badań szczątków rozproszonych i
pochówku pojedynczego.
10. Eksploracja szczątków ludzkich, cz. 2. Techniki i etapy eksploracji mogiły
zbiorowej.
11. Dokumentacja i analiza kontekstu spoczynku szczątków ludzkich. Ustalanie
powiązań i następstwa zdarzeń,
zaistniałych: antemortem, perimortem, postmortem.
12. Bezpieczeństwo podczas badań terenowych, rozpoznawanie zagrożeń i
przeciwdziałanie. Zabezpieczanie wykopów,
zabezpieczenie mikrobiologiczne, rozpoznawanie niewypałów i niewybuchów.
13. Archeologiczne oględziny przedmiotów. Różnice pomiędzy artefaktem i
ekofaktem. Zabezpieczanie przedmiotów po
wydobyciu z ziemi. „Pierwsza pomoc” konserwatorska. Analiza morfologiczna
przedmiotów.
14. Oględziny przedmiotów poprzez badania archeometryczne i traseologiczne.
Różnice pomiędzy traseologią
archeologiczną a kryminalistyczną.
15. Wnioskowanie w oparciu o zgromadzony materiał, sporządzanie opinii
biegłego. Podsumowanie ćwiczeń.

Ćwiczenia laboratoryjne

Informacje rozszerzone

Metody nauczania:

analiza przypadków, Film dydaktyczny, Praca w grupie, Dyskusja, Wykład, Zajęcia praktyczne w warunkach symulacyjnych,
Ćwiczenia

Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Wykład Zaliczenie pisemne, Zaliczenie ustne 50%
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Aktywności Metody zaliczenia
Udział procentowy
w ocenie łącznej

przedmiotu

Ćwiczenia laboratoryjne Zaliczenie ustne, Obserwacja pracy studenta, Aktywność na zajęciach,
Prezentacja, Kolokwium, Udział w dyskusji 50%

Dodatkowy opis

Pojęcie archeologii, przedmiot badań, pozycja wśród nauk przyrodniczych i humanistycznych. Archeologia a nauki sądowe.
Podobieństwa i różnice pomiędzy archeologią a kryminalistyką. Zarys historii badań archeologiczno-kryminalistycznych.
Przepisy prawa obowiązujące w pracy archeologa – biegłego sądowego. Zakres stosowania archeologii w badaniach
kryminalistycznych. Ekspertyzy archeologiczne: metody poszukiwania i oględzin miejsc zdarzeń, badania miejsc spoczynku
szczątków ludzkich, eksploracja pochówków pojedynczych i zbiorowych, oględziny przedmiotów, zabezpieczanie próbek
biologicznych. Opiniowanie sądowe, dokumentacja badawcza, współpraca z organami procesowymi, bezpieczeństwo pracy. 

Wymagania wstępne
Bez wymagań wstępnych.

Literatura
Obowiązkowa

Hołyst. B., Kryminalistyka, Warszawa 2010.1.
Trzciński M. (red.), Archeologia sądowa w teorii i praktyce, Warszawa 2013.2.

Dodatkowa

Blau S., Ubelaker D. H. (red.), Handbook of Forensic Archaeology and Anthropology, Walnut Creek, California 2009.1.
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Kierunkowe efekty uczenia się

Kod Treść

BC_P6S_KK01
Absolwent jest gotów do systematycznej aktualizacji wiedzy z zakresu biologii i dyscyplin pokrewnych.
Krytycznie ocenia posiadaną wiedzę oraz informacje dotyczące biologii człowieka podawane w mass-
mediach.

BC_P6S_UK13 Absolwent potrafi na podstawie fachowego piśmiennictwa formułować argumenty dotyczące etycznych i
moralnych problemów nowoczesnej biologii i antropologii. Potrafi je przedyskutować.

BC_P6S_WK19 Absolwent zna i rozumie najważniejsze zasady prawa, ochrony własności intelektualnej. Rozumie sens i
zasady działania komisji bioetycznych


