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Conţinutul cursului:
Tehnica criminalistică: aspecte generale.
Traseologia în structura tehnicii criminalistice
Mijloace tehnico-criminalistice de căutare şi interpretare a urmelor la faţa locului.
Mijloace de fixare şi copiere a urmelor
Generalităţi privind expertiza judiciară şi constatarea tehnico-ştiinţifică.
Organizarea efectuării expertizei judiciare
Raportul de expertiză şi însemnătatea lui în sistemul de probe.

Finalităţi de studiu:
La finalizarea acestui curs, studentul trebuie să demonstreze următoarele cunoştinţe, abilităţi şi competenţe: să
cunoască principalele mijloace tehnico-criminalistice de administrare a probelor în procesul penal,
posibilităţile actuale ale tehnicii criminalistice; să caracterizeze arsenalul tehnico-criminalistic aflat în trusele
criminalistice universale şi specializate, precum şi conţinutul laboratoarelor criminalistice mobile; să poată
folosi principalele mijloace tehnico-criminalistice de administrare a probelor; să poată fixa procesual şi tehnic
faptul depistării celor mai frecvente urme şi materiale de probă descoperite în cadrul acţiunilor de urmărire
penală; să poată evidenţia legătura dintre mijloacele tehnico-criminalistice şi alte mijloace de administrare a
probelor; să determine locul şi rolul probelor administrate cu ajutorul tehnicii criminalistice în sistemul de
probe judiciare.
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