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Kierunek lub kierunki studiów weterynaria 

Nazwa modułu kształcenia, także 
nazwa w języku angielskim 

Weterynaria Sądowa 
Forensic Veterinary Medicine 

Język wykładowy Polski  

Rodzaj modułu kształcenia 
(obowiązkowy/fakultatywny 

obowiązkowy  

Poziom modułu kształcenia Jednolite studia magisterskie 

Rok studiów dla kierunku V 

Semestr dla kierunku  IX 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 
kontaktowe / niekontaktowe 

1 (0,67/0,33) 

Imię i nazwisko osoby 
odpowiedzialnej 

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

Jednostka oferująca przedmiot Zakład Patomorfologii i Weterynarii Sądowej 

Cel modułu Opanowanie podstawowych terminów prawniczych oraz 
umiejętności wykonywania ekspertyz i sporządzania na ich podstawie 
pisemnych  lub ustnych opinii sądowo-weterynaryjnych w 
szczególności dla potrzeb organów wymiaru sprawiedliwości, 
organów administracji państwowej oraz osób prywatnych. 

Treść modułu kształcenia – zwarty 
opis ok. 100 słów. 
 

Weterynaria sądowa: rola weterynarii sądowej w dążeniu do wykrycia 
prawdy materialnej oraz w służbie ochrony praworządności,  rola 
lekarza weterynarii jako osoby posiadającej wiadomości 
specjalistyczne – biegły sądowy, ogólny zarys terminologii prawniczej, 
odpowiedzialność  lekarza weterynarii za błędy w sztuce, ustalanie 
przyczyny śmierci zwierząt – sądowa ekspertyza lekarsko- 
weterynaryjna, sporządzanie pisemnych oraz wydawanie ustnych 
opinii lekarsko-weterynaryjnych w oparciu o plany badania różnych 
gatunków zwierząt, badanie sekcyjne zwierząt dla celów sądowych ze 
szczególnym uwzględnieniem mechanizmu działania różnego rodzaju 
urazów na ustrój zwierzęcy oraz  omówieniem dynamiki zmian 
parametrów oznak śmierci,  

Zalecana lista lektur lub lektury 
obowiązkowe 

1. Marcinkowski T.: „Medycyna sądowa dla prawników”, Wyd. 
Prawnicze, Warszawa 1993, 2. Michalski Z.: „Weterynaria Sądowa”, 
Wyd. AR Wrocław, 1993, 3. Szarek J.: „Lekarz weterynarii jako biegły”, 
Wyd. UWM, 2005, 4. Szarek J.: „Ćwiczenia z weterynarii sądowej” 
,bieżące czasopisma (Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii, 
Medycyna Weterynaryjna, Weterynaria w Praktyce, Życie 
Weterynaryjne, Magazyn Weterynaryjny. 

Planowane formy/działania/metody 
dydaktyczne 

Wykład, dyskusja, pisemne sporządzanie raz  omawianie opinii 
weterynaryjnych, sekcja zwłok zwierzęcia na podstawie wydanego 
przez organ procesowy postanowienia o dopuszczeniu dowodu z 
opinii biegłego, omawianie problematyki wynikającej z opiniowania 
sądowo-weterynaryjnego w szczególności dla potrzeb organów 
procesowych.    

 


