WIELKOPOLSKIE KOŁO POLSKIEGO TOWARZYSTWA
TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH I SPECJALISTYCZNYCH
TEPIS
zaprasza na warsztaty dla tłumaczy wszystkich języków:

Ślady kryminalistyczne
– dowody zbrodni
Czas trwania kursu:
8 godzin zajęciowych (1 godzina zajęć = 45 minut).
Data: 20.11.2022 (niedziela) godz. 10.00 – 17.00
M iejsce: Centrum Szkoleniowe Omega
(ul. Dąbrowskiego 79 A/11 piętro, Poznań)

Opis szkolenia
Celem kursu jest zaznajomienie uczestników kursu z problematyką
śladów kryminalistycznych. Uczestnicy zostaną zapoznani z
podstawowymi typami śladów wykorzystywanych w kryminalistyce
oraz poznają metody i cele ich badania. Istotnym elementem kursu
jest umożliwienie uczestnikom nabywania wiedzy w praktyce poprzez rozwiązywanie kazusów oraz ćwiczenia praktyczne z
pobierania, ujawniania i zabezpieczania śladów (na przykładzie
śladów daktyloskopijnych), a także poprzez analizę grafizmu pod
kątem ustalenia wieku, płci i ręczności wykonawcy.
Tematyka kursu
1. Kryminalistyka jako nauka o śladach. Pojęcie i rodzaje śladów
kryminalistycznych oraz podstawowe metody ich badania.
2. Ślady biologiczne - pojęcie, rodzaje, badania i wykorzystanie w
dowodzeniu.
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3. Ślady dermatoskopijne - pojęcie, rodzaje, badania. Pobieranie,
ujawnianie i zabezpieczanie śladów daktyloskopijnych.
4. Ślady traseologiczne - pojęcie, rodzaje, badania i wykorzystanie
w dowodzeniu.
5. Ślady mechanoskopijne - pojęcie, rodzaje, badania i
wykorzystanie w dowodzeniu
6. Ślady fonoskopijne, cieplne i osmologiczne - pojęcie, rodzaje,
badania i wykorzystanie w dowodzeniu.
7. Badania dokumentów i pisma ręcznego - pojęcie dokumentu,
warstwy dokumentu i ich badanie, badania pisma ręcznego.
Metody pracy: Elementy wykładu, prezentacja multimedialna, kazusy,
ćwiczenia praktyczne
(pobieranie, ujawnianie i zabezpieczanie śladów
dermatoskopijnych; analiza pisma ręcznego).

Prowadząca
dr Jagoda Dzida – prawniczka, adiunkt Laboratorium Kryminalistyki na
Wydziale Prawa i Administracji. Doświadczenie prawnicze zdobywała w
kancelarii MERSKI w Poznaniu oraz w Sądzie Rejonowym Poznań -Stare
Miasto w Poznaniu. Uczestniczyła w międzynarodowym projekcie
TransLegal oraz w grupie badawczej Legal Research Group Intellectual
Property and Media Law: „Interdyscyplinarne ujęcie prawa do nazwy
domeny internetowej”. Autorka licznych artykułów naukowych z zakresu
wykrywania nieszczerości oraz badań klasyfikacyjnych pisma ręcznego
oraz współautorka rozdziału w monografii „Foundations of Law: The
Polish Perspective”. Od kilku lat aktywnie promuje wiedzę z zakresu
kryminalistyki oraz wykrywania kłamstwa w ramach Nocy Naukowców,
Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Uniwersytetu Otwartego
UAM.

Opłaty:

Wpisowe na
szkolenie

dla członków PT TEPIS,
studentów i słuchaczy
studiów podyplomowych

dla członków
innych
stowarzyszeń
tłumaczy

300 zł

400 zł

dla osób
niezrzeszonych

450 zł

Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń i płatności na szkolenie:
09.11.2022 lub do wyczerpania miejsc.
Cena obejmuje: materiały szkoleniowe, materiały do ćwiczeń
praktycznych z pobierania i zabezpieczania śladów, przerwy kawowe
i lunch.
Zakup uczestnictwa w e-sklepie TEPIS:
https://tepis.org.pl/sklep/

W arunki uczestnictwa
Członkowie TEPIS, którzy opłacili składki członkowskie (w tym za
2022 r.), po zalogowaniu automatycznie otrzymają rabat.
Członkowie innych stowarzyszeń tłumaczy oraz studenci i słuchacze
studiów translatorycznych (na podstawie skanu dokumentu
potwierdzającego status studenta) otrzymują rabat. W celu
otrzymania zniżki na wpisowe prosimy o kontakt: tepis@tepis.org.pl
Prawa autorskie autorów tekstów i materiałów: Organizatorzy
zastrzegają sobie prawa autorskie do udostępnianych tekstów i
innych materiałów. Zapisując się na szkolenie, Uczestnicy
zobowiązują się do niepublikowania i nieudostępniania ich osobom
trzecim, a także do nienagrywania szkolenia.
Liczba uczestników webinarium jest ograniczona.
Kontakt ws. szkolenia: Barbara Kaczmarek, p.o. prezes
Wielkopolskiego Koła TEPIS e-mail: wielkopolskie@tepis.org.pl,
tel. 605 092 459

Szkolenie organizowane na zasadach non profit

Serdecznie zapraszamy!
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