
 
 

 
 

Załącznik nr 1  
 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 
 
Część 5.3.B:  Archeologia i antropologia kryminalna – ćwiczenia  
 
Cel zajęć:  
 
 Celem nauczania przedmiotu „Archeologia i antropologia kryminalna”jest zapoznanie studenta 
z wiadomościami na temat genezy, historycznego rozwoju oraz obszaru badań jakim zajmuje się 
przedmiot. Przedstawienie podstawowych zagadnień oraz współpracy interdyscyplinarnej zwłaszcza 
z medycyną sądową, fizyką, chemią, radiologią, a zwłaszcza stomatologią. Celem zajęć jest 
wprowadzenie student w  problematykę związaną z wykorzystaniem metod archeologicznych 
na potrzeby współczesnej kryminalistyki. Przedmiot dostarczy wiedzy z zakresu współczesnej 
przestępczości kryminalnej, jak również zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. 
Zaprezentowane zostaną metody archeologiczne wykorzystywane do szeroko rozumianych prac 
poszukiwawczych - prospekcyjnych, techniczne aspekty przeprowadzania pomiarów, wykonywanie 
dokumentacji, a także analiza pozyskanych informacji. Celem kształcenia będzie przede wszystkim 
zapoznanie studenta z tematem identyfikacji zwłok ludzkich na podstawie ludzkiej czaszki lub 
szczątków oraz identyfikacja człowieka żywego, którego obraz został utrwalony na wszelkiego 
rodzaju nośnikach. Poruszone zostaną w ramach przedmiotuzagadnienia dotyczące metod 
wykorzystywanych w antropologii kryminalnej, jej funkcje oraz cele. W trakcie kształcenia student 
zdobędzie podstawową wiedzę ogólnobiologiczną, archeologiczną ale również dotyczącą 
kryminologii.  
 Po zaliczeniu przedmiotu student będzie posiadał wiedze na temat podstawowych 
kierunków rozwoju archeologii i antropologii kryminalnej, pozna związki zachodzące pomiędzy tymi 
dwoma dziedzinami nauki oraz różnice wynikające ze specyfikacji pracy. Student będzie znał 
problematykę prowadzenia oględzin na miejscu zdarzenia, a także realizację prac ekshumacyjnych 
w oparciu o metody  interdyscyplinarne w tym metody  archeologiczne, antropologiczne 
i kryminalistyczne.  
 
 
Zakres tematyczny zajęć: 

1. Geneza i rozwój antropologii kryminalnej. Współpraca interdyscyplinarna. 
2. Podstawowe zagadnienia z obszaru archeologii i antropologii kryminalnej. 
3. Problematyka identyfikacji osób żywych. 
4. Problematyka identyfikacji osób żywych. 
5. Problematyka identyfikacji zwłok. 
6. Metody archeologiczne prac poszukiwawczych. 
7. Oględziny. 
8. Oględziny w sytuacji wypadków masowych. 
9. Ekshumacja zwłok. 
10. Biologiczne podstawy daktyloskopii, odontoskopiii cheiloskopii. 
11. Zagadnienia współczesnej przestępczości kryminalnej. 
12. Zagadnienia z zakresu współczesnej przestępczości kryminalnej jak również zbrodni 

przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych. 

 
Liczba uczestników zajęć ćwiczeniowych – około 15 osób/gr. 
    
 



 
 

 
 

Termin realizacji usługi: semestr letni w roku akademickim 2019/2020 r.  
zajęcia będą prowadzone w okresie od marca 2020 do września 2020 roku w godzinach 9.00 – 19.00. 
 
 
Miejsce świadczenia usługi:  Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Rzeszowska Szkoła Wyższa  

z siedzibą w Rzeszowie, ul. Cegielniana 14, 35-310 Rzeszów 
 
 
Zakres usługi:  
Usługa obejmuje: 

Prowadzenie zajęć w ramach przedmiotu „Archeologia i antropologia kryminalna” dla 
studentów i studentek I roku studiów stacjonarnych, kształcących się na studiach II stopnia na 
kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne,  

 
 
w formie ćwiczeń - w łącznym wymiarze 10 godzin, w 2 grupach, po 5 godzin  

w każdej grupie 
 
W tym: 

 
L.p. Temat zajęć Liczba godzin 

1. 
Zasady organizacji oględzin i podstawy prawne. 
Przebieg i dokumentacja oględzin. Oględziny 
szczątków kostnych w miejscu ich znalezienia. 

1 

2. 
Zasady i sposoby odtworzenia wyglądu człowieka na  
podstawie analizy jego szczątków, a także określenie  
przyczyn zgonu i okoliczności z nimi związanych. 

1 

3. 
Przebieg i dokumentacja oględzin w sytuacji  
wypadków masowych. Interpretacja wyników  
oględzin. 

1 

4. 

Ekshumacja zwłok i realizacja prac ekshumacyjnych.  
Podstawy prawne. Metody  interdyscyplinarne w tym  
metody archeologiczne, antropologiczne i  
kryminalistyczne ekshumacji zwłok. 

1 

5. 
Badania identyfikacyjne osób na podstawie ich obrazu  
utrwalonego na zdjęciu, zapisie filmowym lub zapisie  
monitoringu. 

1 

 
Cena brutto za jedną godzinę (45 min.) zajęć indywidualnych, uwzględnia koszty pracy 
prowadzącego zajęcia tj.: opracowanie i utrwalenie indywidualnych autorskich tematów i zadań 
egzaminacyjnych oraz przeprowadzenie egzaminów/zaliczeń po zakończeniu zajęć, opracowanie  
i utrwalenie innych materiałów niezbędnych do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, 
dostarczonych do Zamawiającego zgodnie z zasadami obowiązującymi w Uczelni. 
Wynagrodzenie za zapewnienie Zamawiającemu odpowiednich praw własności intelektualnej, 
zawarte jest w wynagrodzeniu za wykonanie przedmiotu zamówienia, o ile w ramach realizacji 
dojdzie do powstania utworu w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 
Wymagania w stosunku do wykładowców: 
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 
 
Sposób rozliczenia, płatności:  
Szczegółowo określone w Zapytaniu ofertowym. 


