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Uniwersytet Gdański 

Spotkanie akademickie: 23 listopada 2019 r. (sobota), godz. 10:00 ÷ 16:00 
Dla uczniów z przedmiotu: chemia 
Poziom: podstawowy 

Temat: ŚLADY KRYMINALISTYCZNE I ICH UJAWNIANIE 

Opis spotkania: 

Wykład (45 min) 

  

Na wykładzie dowiesz się, kim byli pionierzy kryminalistyki oraz po-
znasz różne rodzaje śladów, kryteria ich definiowania, a także etapy 
postępowania w celu niedopuszczenia do zniszczenia lub zatarcia 
śladów na miejscu zdarzenia. Usłyszysz również, co kryje walizka de-
tektywistyczna oraz w jaki sposób można analizować ślady przestępstw.  

Warsztaty chemiczne 
(75 min) 

 

W laboratorium będziesz miał okazję dokonać analizy wybranych śla-
dów pozostawionych na miejscu zdarzenia, m.in. śladów krwawych 
czy odbitek palców. Dowiesz się, co to są minucje i jakie są rodzaje 
wzorów linii papilarnych. Uczestnicy zapoznają się z technikami ścią-
gania odcisków palców z zastosowaniem proszków daktyloskopijnych 
i wybranych reakcji chemicznych. Na zajęciach uczniowie samodziel-
nie będą pobierali odciski palców oraz  przeprowadzą ich analizę. 

Warsztaty z fizyki 
(60 min) 

  

Przedmiotem ćwiczeń będą badania mikrośladów w postaci metalicz-
nych cząstek powystrzałowych za pomocą skaningowego mikroskopu 
elektronowego oraz badania współczynnika załamania światła, który 
spełnia kluczową rolę np. na etapie badań porównawczych okruchów 
szklanych z miejsca przestępstwa. Również planujemy wyznaczanie 
elektrofizjologicznych parametrów pracy układu krwionośnego za po-
mocą pomiaru EKG w warunkach fizjologicznych oraz pod wpływem 
bodźców zewnętrznych, mających wpływ na emocje badanych osób. 

Wizyta w Muzeum 
Kryminalistyki 

(90 min) 

 

Zbiory Muzeum Kryminalistyki Wydziału Prawa i Administracji i Uni-
wersytetu Gdańskiego ze względu na swoje funkcje, wartość histo-
ryczną oraz materialną są unikalne w skali kraju. To jedyna tego ro-
dzaju placówka w Polsce i żadna polska uczelnia nie może się po-
szczycić się takimi zbiorami. Gromadzone są od 30 lat. 
W muzeum znajduje się dział broni i amunicji, można zobaczyć eks-
ponaty związane z medycyną sądową, dokumentację kryminalistycz-
ną głośnych spraw, zbiory z zakresu fotografii kryminalistycznej, 
przedmioty służące do popełniania czynów zabronionych m.in. narzę-
dzia włamań, przyrządy i sprzęt kryminalistyczny służący do ujawnia-
nia i zabezpieczania śladów na miejscach zdarzeń, sfałszowane bank-
noty i monety.  
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Harmonogram spotkania 

09:30 - 10:00  -  Rejestracja uczestników spotkania 
                             (przed Audytorium D1, parter budynku C) 

10:00 - 10:45  -  Wykład - Audytorium D1 

10:45 - 11:00  -  Przerwa - przejście do laboratoriów  
                             wg harmonogramu dla grup A, B i C 

11:00 - 16:00  -  Warsztaty laboratoryjne na Wydziale Chemii,  
                             Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki  
                             oraz wizyta w Muzeum Kryminalistyki  
                             na Wydziale Prawa i Administracji - wg harmo- 
                             nogramu dla poszczególnych grup 

 

Bardziej szczegółowy harmonogram wraz z podziałem na grupy 
zostanie podany w dniu spotkania. 


