
Kod modułu M_WE_SEM9 WET SĄD 

Nazwa kierunku studiów Weterynaria 

Nazwa modułu, także nazwa w języku 

angielskim 

Weterynaria sądowa 

Forensic Veterinary Medicine 

Język wykładowy Polski 

Rodzaj modułu  Obowiązkowy 

Poziom studiów Studia jednolite magisterskie 

Forma studiów Stacjonarne  

Rok studiów dla kierunku V 

Semestr dla kierunku IX 

Liczba punktów ECTS z podziałem na 

kontaktowe/ niekontaktowe 

1 (0,67/0,33) 

Tytuł naukowy/stopień naukowy, imię i 

nazwisko osoby odpowiedzialnej za 

moduł 

dr hab. n. wet. dr n. prawnych Piotr Listos, prof. Uczelni 

Jednostka oferująca moduł Katedra Patomorfologii i Weterynarii Sądowej 

Cel modułu Celem nauczania modułu jest opanowanie przez studentów 

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. 

Efekty uczenia się dla modułu to opis 

zasobu wiedzy, umiejętności i 

kompetencji społecznych, które student 

osiągnie po zrealizowaniu zajęć. 

 

 

Wiedza: 

W 1. posiada podstawową - ogólną wiedzę prawniczą 

W 2. zna zasady wykonywania ekspertyz oraz opiniowania 

sądowo-weterynaryjnego; sporządzanie pisemnych opinii 

lekarsko- weterynaryjnych w oparciu o plany badania różnych 

zwierząt 

W 3. zna zasady opiniowania sądowo-weterynaryjnego w oparciu 

materiał dowodowy zgromadzony w aktach sprawy 

Umiejętności: 

U 1. posiada umiejętność występowania przed organami 

procesowymi w charakterze biegłego 

U 2. potrafi przeprowadzić przyżyciową obdukcję sądowo-

weterynaryjną zwierzęcia i sądowo-weterynaryjne badanie 

sekcyjne każdego gatunku zwierzęcia 

U 3. potrafi wykonać opinię sądowo-weterynaryjną w oparciu o 

otrzymany materiał dowodowy w postaci akt sprawy, 

odpowiednio opisując, stosując właściwe nazewnictwo 

medyczno-weterynaryjne (zarówno polskie jak i łacińskie) oraz w 

sposób poprawny łączyć w ciąg logiczny uzyskane dane z 

wywiadu ze stwierdzonymi badaniem zmianami 

Kompetencje społeczne: 

K 1. posiada ukształtowany szacunek dla obowiązującego prawa 

K 2. posiada umiejętność właściwego wykonania ekspertyzy 

sadowo-weterynaryjnej oraz sporządzenia na jej podstawie opinii 

lekarsko-weterynaryjnej  



K 3. ma poczucie związane z rangą wykonywania zawodu oraz 

posiada świadomość sumienności jego wykonywania  

Wymagania wstępne i dodatkowe Zaliczenie modułu Patomorfologia  

Treści programowe modułu  Wykłady:  

- 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 

Ćwiczenia:  

- 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. 

Wykaz literatury podstawowej i 

uzupełniającej 

Literatura podstawowa: 

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”,  

Literatura uzupełniająca: 

1. 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 oraz 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.    

Sposoby weryfikacji oraz formy 

dokumentowania osiągniętych efektów 

uczenia się 

W – odpowiedź na pytania na początku każdych zajęć 

laboratoryjnych (20% wpływu na zaliczenie przedmiotu) , 

egzamin pisemny (pytania otwarte), skala ocen zgodna z WKJK 

U - sporządzanie pisemnych opinii lekarsko- weterynaryjnych na 

podstawie wybranych zdarzeń prawnych skutkujących 

wywołaniem opinii biegłego przez organ procesowy  (80% 

wpływu na wynik zaliczenia) 

K – udział w dyskusji dotyczących przedmiotu ekspertyz 

wykonanych na potrzeby weterynarii sądowej 

Bilans punktów ECTS KONTAKTOWE 



  Godziny ECTS 

wykłady 30 0,25 

ćwiczenia 30 0,25 

konsultacje 3 0,1 

egzamin / egzamin  poprawkowy 2 0,07 

RAZEM k 35 0,67 

NIEKONTAKTOWE 

przygotowanie do ćwiczeń 4 0,13 

studiowanie literatury 2 0,07 

przygotowanie do egzaminu 4 0,13 

RAZEM  10 0,33 

Nakład pracy związany z zajęciami 

wymagającymi bezpośredniego udziału 

nauczycieli akademickich 

 

udział w ćwiczeniach 30 0,5 

konsultacje 3 0,1 

egzamin / egzamin  poprawkowy 2 0,07 

RAZEM  35 0,67 

Odniesienie modułowych efektów 

uczenia się do kierunkowych efektów 

uczenia się  

W1 - B.W7 ++, B.W16 +++ 

W2 -  B.W2 +++, B.W3 +++, B.W6 ++ 

W3 - A.W9 ++, A.W11 ++ 

U1 - A.U1 ++, A.U12 +++, A.U13 +++,  

U2 - B.U16 +++, B.U6 ++, B.U23 ++ 

U3 - B.U2+++, B.U3 ++, B.U20 + 

K1 - K2 +++,  

K2 - K1 +, K12+ 

K3 – K11 + 

Elementy i wagi mające wpływ na ocenę 

końcową 

Student nie może mieć więcej niż 2 godz. nieusprawiedliwionych 

nieobecności na ćwiczeniach. Podczas całego kursu z przedmiotu 

zwraca się w sposób szczególny uwagę na aktywność na zajęciach 

poszczególnych studentów (20% wpływu na ocenę końcową), 

polegająca na umiejętności prawidłowego wnioskowania 

przyczynowo-skutkowego, jak również oceniana jest znajomość 

poszczególnych zmian patologicznych, w aspekcie kwalifikacji 

prawnej okoliczności ich powstania (80% wpływu na ocenę 

końcową). 

 

 


