Спецификација предмета за књигу предмета
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Изборно подручје (модул)
Право унутрашњих послова
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Назив предмета
Криминалистичка техника
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Услов
Испуњење предиспитних обавеза

Циљ
предмета

Обавезни

Пружање потребних знања о начину, методама и поступку рада на проналажењу микро и макро трагова на
лицу места у циљу даље идентификације и доказних средстава које би ти предмети добили, као и
проналажење и вештачење трагова оружја, оруђа, трагова човечјег тела, дактилоскопије, ДНК, трагова код
сечења, саобраћајних незгода и др. Затим, пружање потребних знања о практичној примени одређене
технике и средстава у циљу идентификације и проналажења непознатих извршиоца кривичних дела на
основу одређених трагова и личних и посебних својстава лица које криминалистичка техника примењује
према свом циљу истраживања, а то је утврђивање присуства лица на месту извршења кривичног дела.

Оспособљеност студената да усвоји криминалистичку логику и спозна поље примене
криминалистичких достигнућа у кривичном поступку, затим да да систематично приступа
решавању криминалних проблема уз примену метода и средстава криминалистичке технике у
кривично процесне сврхе.

Исход
предмета
Садржај предмета
Појам и предмет криминалистичке технике; Методе криминалистичке технике; Подела и
организација рада криминалистичке технике; Криминалистичка фотографија; Оперативна
фотографија; Истражна фотографија; Криминалистичка регистрација и идентификација;
Криминалистичко – техничка обрада лица места; Трасологија; Криминалистичко техничка
Теоријска
вештачења;
настава
Практична
настава
(вежбе,
ДОН,
студијски
истраживачки рад)
Литература
1

Обухвата: обука студената у обради дигиталних фотографија, папиларених линија, проналажењу
латентних трагова, одређивању идентификационих карактеристика предмета или трагова
материјала; посета полицијским станицама, разговор са инспекорима полиције, посета
криминалистичким лабараторијама и форензичким центрима.
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе
ДОН
Студијски истраживачки рад
Остали часови
3
2
Примењују се вербално-текстуална и илустративно-демонстративна метода, метода израде
Методе
реферата, семинарских радова и пројеката, као и метода „корак по корак".
извођења
наставе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току
предавања
8 писмени испит
практична настава
7 усмени испит
50
колоквијуми
20
семинари
15

