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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС  
 

1. Наименование на курса:  ММЕЕТТООДДИИККАА  ННАА  ДДААККТТИИЛЛООССККООППННААТТАА  ЕЕККССППЕЕРРТТИИЗЗАА  
2. Код на курса: LLAAWW  22118822 
3. Вид на курса: задължителна дисциплина 
4. Ниво: магистър 
5. Година на изучаване: първи курс 
6. Семестър: втори семестър 
7. Брой кредити: 4,5 
8. Име на лектора:  проф. д.ю.н. Йонко Димитров Кунчев 

проф. д.ю.н. Костадин Кирилов Бобев 
 
9. Резултати от обучението за дисциплината – Курсът има за задача да даде знания за 
конвенционалните и дигиталните методи при изграждане на информационна база данни от 
пръстови отпечатъци и идентифициране на извършители на престъпления. 
 
10. Начин на преподаване: лекции и практически упражнения (експертна практика)  
 
11.Предварителни изисквания: Усвояването на материала изисква предварителни знания на 
студентите придобити по „Обща теория на съдебните експертизи”, „Криминалистика”, 
„Технически средства за събиране и изследване на доказателства” и „Информационни системи 
за идентификационни изследвания”. 
 
12. Съдържание на курса (анотация): Дисциплината дава познания в областта на 
криминалистичната идентификация на лица, оставили пръстови следи на 
местопрестъплението. 
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, практически упражнения 
(експертна практика) и консултации. Изготвянето на курсов проект включва резултатите от 
практическите занятия на студентите (изземване на дактилоскопни следи, осигуряване на 
сравнителни образци, извличане на общи и частни идентификационни признаци, сравнителен 
анализ на идентификационните характеристики в инкреминираните и сравнителни обекти и 
изготвяне на експертиза и илюстрационни материали). 
 
15. Методи и критерии на оценяване: оценката се формира като резултат от предварително 
оценяване по зададени тестове по време на лекции и писмен изпит. Защитата на курсовия 
проект в края на практическите упражнения е необходимо условие за допускане до изпит на 
редовна изпитна сесия. 
 
16. Език на преподаване: български 
 
17. Практика: експертна практика 


