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Kierunek lub kierunki studiów Biologia Sądowa
Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim

Prawne aspekty pracy biegłego sądowego 
Legal aspects of the work of the expert's

Język wykładowy polski
Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny)

fakultatywny

Poziom modułu kształcenia studia stacjonarne II stopnia
Rok studiów dla kierunku 2
Semestr dla kierunku 4
Liczba punktów ECTS z podziałem na 
kontaktowe/ niekontaktowe

3 (1,36/1,6)

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej

prof. ucz. dr hab. n. wet. dr n. prawnych Piotr Listos

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Patomorfologii i Weterynarii sądowej
Cel modułu Zapoznanie z podstawowymi założeniami pracy biegłego sądowego. 

Biegły jako instytucja sądowego prawa procesowego.  Przedstawienie 
roli, obowiązków i praw biegłego sądowego w postępowaniu sądowym. 
Zakres, formy i przedmiot opinii. Dopuszczenie dowodu z opinii biegłego
w postępowaniu sądowym. Przedstawienie regulacji prawnych 
dotyczących biegłych sądowych. Celem zajęć jest przekazanie wiedzy 
dotyczącej prawnych aspektów pracy biegłego sądowego.

Wymagania wstępne i dodatkowe Zakończone moduły: Podstawy postępowania karnego, 
Medycyna sądowa

Treści modułu kształcenia – 
zwarty opis ok. 100 słów.

W  ramach  przedmiotu  omawiane  są  założenia  dotyczące  prawnych
aspektów  pracy  biegłego  sądowego.  Zapoznanie  z  pozycją  i  rolą
biegłego  w  procesie  sądowym.  Status  biegłego  sądowego.  Prawa  i
obowiązki  biegłego.  Podstawy  prawne  zasięgania  opinii  biegłego.
Zakres i przedmiot opinii. Formy opinii. Dopuszczenie dowodu z opinii
biegłych.  Dowód  naukowy  w  procesie  sądowym.  Formułowanie
wniosków końcowych i stawiennictwo przed sądem. Biegli sądowi przy
rozstrzyganiu  spraw  cywilnych  i  karnych.   Pojęcie  ekspertyzy  i
wiadomości  specjalnych.  Biegli  sądowi  ad  hoc.  Prawo  biegłego  do
wynagrodzenia.  Przedstawienie  regulacji  prawnych  dotyczących
biegłych. Problemy odpowiedzialności biegłych. 

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe

1. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 stycznia 
2005r. w sprawie biegłych sądowych.

2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks postępowania 
karnego. (Dz .U. Nr 89, poz. 555 ze zm.)

3 S. Waltoś, Proces karny, Zarys systemu, Warszawa 2009

Planowane
formy/działania/metody
dydaktyczne

Wykład: wykład informacyjny, wykład konwersatoryjny, wykład problemowy, 
wykład z prezentacją multimedialną
Ćwiczenia audytoryjne: dyskusja, praca w grupach, wykonanie projektu, 
ćwiczenia przedmiotowe


