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1. Zestawienie poglądów dotyczących kryminalistyki jako nauki  
2. Stosunek kryminalistyki do kryminologii i innych nauk penalnych  
3. Definicja kryminalistyki  
4. Zastosowania kryminalistyki  
5. Źródła dowodowe a źródła informacyjne, dowody a informacje  
6. Kierunki działania kryminalistyki  
7. Źródła pierwszych informacji o przestępstwie  
8. Wersja śledcza (definicja i znaczenie)  
9. Przedmiot i rodzaje wersji śledczej  
10.Warunki poprawnej budowy wersji śledczej  
11.Etapy budowy wersji śledczej  
12.Zasady budowy wersji śledczej (wskazówki metodyczne)  
13.Pojęcie i znaczenie osobowych i rzeczowych źródeł dowodowych  
14.Psychologia, psychologia kryminalistyczna,  psychologia sądowa – znaczenie 
psychologii w kryminalistyce   
15.Spostrzeżenie jako złożony akt poznawczy  
16.Definicja pamięci, rodzaje pamięci  
17.Uwaga – definicja, rodzaje, cechy  
18.Sugestia – pojęcie i znaczenie  
19.Badania emocji  
20.Osobowość – definicja, struktura  
21.Etapy formowania się zeznań i wyjaśnień  
22.Etap spostrzegania  
23.Etap zapamiętania  
24.Etap przekazu zeznań i wyjaśnień (odtwarzanie spostrzeżeń )  
25.Zeznania nieszczere i nieprawdziwe  
26.Typologie (podziały) świadków  
27.Fazy przesłuchania  
28.Etapy przesłuchania  
29.Pytania dozwolone i niedozwolone  
30.Reguły taktyki przesłuchania  
31.Okazanie – pojęcie, rodzaje, sposób przeprowadzania  
32.Konfrontacja – pojęcie, sposób przeprowadzania  
33.Szczególne formy przesłuchania  
34.Przesłuchanie osób w wieku podeszłym  
35.Przesłuchanie osób małoletnich  
36.Przesłuchanie osób ciężko chorych  
37.Przesłuchanie osób chorych psychicznie  
38.Ślad kryminalistyczny  
39.Identyfikacja kryminalistyczna  
40.Biologiczne podstawy daktyloskopii  
41.Metody  pokrewne daktyloskopii  
42.Poroskopia, krawędzioskopia,cheiroskopia, cheiloskopia, podoskopia,  badania 
śladów rękawiczek  



43.Identyfikacja na podstawie zębów (odontoskopia), paznokci, włosów i naskórka  
44.Identyfikacja na podstawie krwi, wydzielin i wydalin  
45.Identyfikacja pojazdów na podstawie śladów opon  
46.Identyfikacja autora, wykonawcy na podstawie pisma ręcznego  
47.Metoda graficzno-porównawcza  
48.Grafologia a grafoskopia  
49.Metody badania podpisów i ich specyfika  
50.Dokumenty zwykłe i kwalifikowane  
51.Zabezpieczenia dokumentów przed fałszerstwem  
52.Zakres badań fonoskopijnych  
53.Identyfikacja człowieka na podstawie głosu  
54.Zakres mechanoskopii  
55.Identyfikacja grupowa broni palnej  
56.Identyfikacja indywidualna broni palnej  
57.Ustalenie okoliczności towarzyszących strzałowi  
58.Identyfikacja osoby strzelającej, badania GSR  
59.Ekspertyza broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych  
60.Badania fizykochemiczne  
61.Materiał porównawczy, dowodowy, kontrolny  
62.Mikroślady  
63.Oględziny i śledcze badanie miejsca zdarzenia  
64.Etapy oględzin  
65.Formy dokumentacji oględzin  
66.Rodzaje oględzin  
67.Przeszukanie - pojęcie, cel, rodzaje, zasady przeprowadzania  
68.Ekspertyza kryminalistyczna, rodzaje ekspertyz  
69.Registratury kryminalistyczne  
70.Kontrola operacyjna  
71.Zakup kontrolowany, przesyłka kontrolowana 

 


