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Nazwa przedmiotu Historia kryminalna ECTS  2 

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski Crime story 

Kierunek studiów Bioinżynieria zwierząt 

Koordynator przedmiotu mgr Urszula Krzemińska 

Prowadzący zajęcia mgr Urszula Krzemińska; dr Zuzanna Nowak 

Jednostka realizująca Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt 

Wydział, dla którego przedmiot jest 
realizowany

 Wydział Nauk o Zwierzętach 

Status przedmiotu przedmiot fakultatywny stopień II    rok 1  stacjonarne 

Cykl dydaktyczny semestr zimowy Jęz. wykładowy: angielski  

Założenia i cele przedmiotu 
Opanowanie słownictwa w języku angielskim z zakresu technik diagnostycznych z uwzględnieniem terminologii 
stosowanej w kryminalistyce. Analiza tekstów w formie dyskusyjnej (journal club) i prezentacja własnych 
pomysłów. 

Formy dydaktyczne, liczba godzin Zajęcia audytoryjne  30  

Metody dydaktyczne 
ćwiczenia językowe wykonywane grupach, dyskusja, symulacja, rozwiązywanie problemu, studium przypadku, 
konsultacje 

Pełny opis przedmiotu 
Słownictwo związane z technikami analizy DNA związanymi z kryminalistyką oraz podstawową statystyką. 
Dyskusja na zadane tematy (literatura naukowa z zakresu kryminalistyki), przygotowanie i wygłaszanie 
prezentacji.  

Wymagania formalne  (przedmioty 
wprowadzające) 

brak 

Założenia wstępne 
Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia 
Językowego. 

Efekty kształcenia 

01 – potrafi czytać ze zrozumieniem literaturę fachową 
02 – posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, z wykorzystaniem fachowego słownictwa 
03 – potrafi wypowiedzieć się na konkretne zagadnienia posługując się fachowym słownictwem 
 

Forma dokumentacji osiągniętych efektów 
kształcenia  

prezentacja 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 
końcową

 Prezentacja końcowa 100% 

Miejsce realizacji zajęć
 

sala dydaktyczna 

Literatura podstawowa i uzupełniająca: 

 materiały i artykuły z prasy ogólnej i branżowej 

 Hauffman J. E., Wallace J. R., Wildlife Forensics, 2012, Wiley- Blackwell, ISBN 978-0-470-66259-5 

 McClintock J.T., Forensic DNA Analysis, 2008, CRC Press, ISBN1-4200-6329-4 

 Fung W.K., Hu Y-Q, Statistical DNA Forensics, 2008, Willey, ISBN978-0-470-06636-2 
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Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot 

Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów 
kształcenia - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS:

 55 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich: 1,5 

Łączna liczba punktów ECTS, którą student  uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, 
projektowe, itp.: 

1 

 
 
Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu  

Nr /symbol 
efektu 

Wymienione w wierszu efekty kształcenia: Odniesienie do efektów dla programu 
kształcenia na kierunku 

01/U Student potrafi czytać ze zrozumieniem literaturę fachową  K_U10 

02/U Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, z wykorzystaniem 
specjalistycznego słownictwa  
 

K_U09 

03/U Student potrafi wypowiedzieć się na konkretne zagadnienia posługując się fachowym 
słownictwem 

K_U10 

 
 

 


