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do wytycznych w zakresie planów i programów studiów podyplomowych  

oraz kursów dokształcających 

Politechnika Opolska 

Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki 

 

Karta Opisu Przedmiotu 

Studia podyplomowe    INFORMATYKA ŚLEDCZA  

Nazwa przedmiotu  Aspekty prawne informatyki śledczej w Kodeksie Cywilnym 

Subject Title  Legal Basis for Computer Forensics in Civil Code 

Semestr ECTS (pkt)  Tryb zaliczenia przedmiotu  Kod przedmiotu  

1 1 Zaliczenie na ocenę  

Wymagania 
wst ępne w 

zakresie 
przedmiotu  

Wiedza  
  1. Podstawowa wiedza o przebiegu procesu karnego 
  2. Podstawowa wiedza o znaczeniu dowodów elektronicznych w procesie 
karnym 

Umiejętno ści  Potrafi obsługiwać komputer i system operacyjny  

Kompetencje 
społeczne  

Potrafi współdziałać i pracować w grupie  

Cele przedmiotu: Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności w zakresie gromadzenia 
oraz wykorzystania dowodów elektronicznych. 

Program przedmiotu  

Forma zaj ęć  L. godz. zaj ęć w sem.          
Prowadz ący zaj ęcia                                 

(tytuł/stopie ń naukowy, imi ę i nazwisko)  

Wykład  8 mgr Jarosław Góra 

Ćwiczenia             

Laboratorium    

Projekt             

Seminarium             

Treści kształcenia  

Wykład  Sposób realizacji    Kształcenie na odległość 

Lp.  Tematyka zaj ęć Liczba godzin  

1.  Aspekty prawne informatyki śledczej – wiadomości ogólne, źródła prawa. 0,5 

2.  Prawo dowodowe – procedura karna, cywilna. 1 

3.  Specyfika elektronicznego materiału dowodowego. 
Dowody elektroniczne – rola biegłego. 

0,5 

4.  
Dowody elektroniczne – problemy prawne i praktyczne, 
Post mortem ca. Live forensic – aspekty prawne. 
Ocena elektronicznego materiału dowodowego przez polskie sądy. 

0,5 

5.  Prywatne gromadzenie materiału dowodowego - problematyka. 
Prawne aspekty monitoringu, problematyka dopuszczalności monitoringu pracowników. 

1 

6.  Przestępstwa komputerowe – przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu informacji. 1,5 

7.  Przestępstwa komputerowe – przestępstwa związane z treścią  informacji. 1 

8.  Przestępstwa komputerowe – przestępstwa związane z wykorzystaniem sieci i systemów 
informatycznych. 

1 

9.  Przestępstwa komputerowe – kradzież tożsamości, cyberstalking. 0,5 

10.  Cyberprzestępczość 0,5 

Liczba godzin zaj ęć w semestrze  8   



Efekty kształcenia dla przedmiotu - po zako ńczonym cyklu kształcenia  

Odniesienie do 
kierunkowych 
efektów 
kształcenia  

Formy  
realizacji 
(W, C, L, P,  
S)  

Formy  
weryfikacji 
efektów 
kształcenia  

Wiedza  

1. Ma wiedzę o podstawowych instytucjach prawa 
dowodowego związanych z dowodami elektronicznymi 

  P_W06  W  C,D 

2. Zna problemy prawne związane z gromadzeniem 
i wykorzystaniem dowodów elektronicznych 

 P_W06  W  C,D 

Umiejętno ści  

1. Potrafi operować terminologią prawa dowodowego  P_U01  W  C,D 

2. Potrafi stosować w praktyce przepisy prawne związane z 
uzyskiwaniem dowodów elektronicznych 

 P_U05  W  C,D 

3. Potrafi przygotować, redagować i prezentować zwarte 
prace 

 P_U01  W  C,D 

Kompetencje 
społeczne  

1.  Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując 
w niej różne role 

 P_K03  W  C,D 

2. Prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z 
wykonywaniem zawodu 

 P_K02  W  C,D 

Formy weryfikacji efektów kształcenia:  
A-egzamin pisemny, B-egzamin ustny, C-zaliczenie pi semne, D-zaliczenie ustne, E-na podstawie ocen cz ąstkowych z 
odpowiedzi ustnych, F-na podstawie ocen cz ąstkowych z odpowiedzi pisemnych, G-praca kontrolna,  H-ocena ze 
sprawozda ń, I-ocena z przebiegu ćwiczeń, J-ocena z przygotowania do ćwiczeń, K-ocena z przebiegu realizacji projektu, 
L-ocena pisemnej realizacji projektu, M-ocena z obr ony projektu, N-ocena formy prezentacji, O-ocena tr eści prezentacji, 
P-obserwacja aktywno ści na zaj ęciach, R-obserwacja systematyczno ści.  

Metody dydaktyczne:   

 Wykład – wykład konwencjonalny, wykład problemowy, dyskusja (wykład może być prowadzony z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość.). 

Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:   

 Zaliczenie na ocenę 

 

Literatura podstawowa:  
[1]  A. Lach, Dowody elektroniczne w procesie karnym, Toruń 2004 
[2]  A. Lach, Gromadzenie dowodów elektronicznych po nowelizacji k.p.k., Prokuratura i Prawo, nr 10/2003 

Literatura uzupełniaj ąca:  
[1]  A. Adamski, Prawo karne komputerowe, Warszawa 2000 
[2]  A. Gaberle, Dowody w sądowym procesie karnym, Warszawa 2010 
[3]  T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2011 

______________  
* niewła ściwe przekre ślić  

…………………………………………………..  ……………………………………………………….  
(kierownik jednostki organizacyjnej/bezpo średni przeło żony:  (Dziekan Wydziału  

piecz ęć/podpis)  piecz ęć/podpis)  

  


