
Biologia sądowa jest nowoutworzonym kierunkiem prowadzonym przez Wydział Biologii i Ochrony 

Środowiska. Celem opracowanego programu kształcenia jest przygotowanie wysokiej klasy 

specjalistów w zakresie biologii sądowej. Osiągnięcie tego umożliwi realizacja następujących celów 

kształcenia: 

1) ugruntowanie przez studentów wiedzy ogólnobiologicznej; 

2) zapoznanie studentów ze złożonością problemów związanych z wykonywaniem ekspertyz 

sądowych,  

3) nauczenie posługiwania się metodami analizy materiału biologicznego wykorzystywanymi przy 

sporządzaniu ekspertyz sądowych; 

4) wyrobienie w studentach świadomości ryzyka i ponoszenia pełnej odpowiedzialności w zakresie 

działań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych; 

5) przygotowanie absolwenta otwartego na dyskusje i negocjacje, zdolnego do realizacji praktycznych, 

standardowych zadań związanych z przygotowywaniem ekspertyz sądowych. 

W trakcie opracowywania programu zwracano uwagę na wyrobienie poczucia potrzeby ciągłego 

uaktualniania wiedzy i doskonalenia umiejętności wyrażającego się kontynuowaniem nauki na 

kursach, studiach II stopnia lub studiach podyplomowych, podejmowanych na macierzystej uczelni, 

bądź w innych uczelniach regionu, kraju albo zagranicą. Absolwent przygotowany jest do podjęcia 

pracy w laboratoriach kryminalistycznych, ubiegania się o uprawnienia biegłego sądowego w zakresie 

badań materiału biologicznego, jak również utworzenia własnego przedsiębiorstwa świadczącego 

usługi eksperckie, konsultingowe i opiniotwórcze. 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ BIOLOGIĘ SĄDOWĄ NA UMK? 

Studiując Biologię sądową na UMK możesz:  

 zdobywać wiedzę dotyczącą osiągnięć współczesnej biologii i ich wykorzystania w zbieraniu i 

analizie materiału dowodowego 

 uczyć się posługiwania metodami analizy materiału biologicznego wykorzystywanymi przy 

sporządzaniu ekspertyz sądowych 

 poznawać podstawowe regulacje prawne dotyczące postępowania dowodowego i 

przygotowywania ekspertyzy sądowej 

 korzystać z nowoczesnych i bogato wyposażonych laboratoriów naukowych i dydaktycznych 

 mieć możliwość poszerzania swojej wiedzy, umiejętności i kompetencji poprzez studia na 

innych wydziałach (w ramach programu MOST) oraz na uniwersytetach europejskich (w 

ramach programu ERASMUS) 

 mieć możliwość poszerzania kompetencji 

 PERSPEKTYWY ZAWODOWE 

Studenci kierunku biologia sądowa mogą znaleźć zatrudnienie m.in.: 

 w laboratoriach kryminalistycznych 

 jako biegli sądowi (po uzyskaniu uprawnień) w zakresie badań materiału biologicznego, 

 jako właściciele własnej firmy świadczącej usługi eksperckie, konsultingowe i opiniotwórcze 

w zakresie biologii sądowej 

 


