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Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1 „I”, 20-708 Lublin
8:30-16:30 – Rejestracja uczestników

9:00-9:45

Otwarcie Konferencji – Wystąpienie Gościa Honorowego
Dr n. med. Jerzy Kawecki
Wybrane zagadnienia sądowo-lekarskie i kryminalistyczne dotyczące identyfikacji
narzędzia zbrodni, ze szczególnym uwzględnieniem broni palnej
9:45-10:00 – Przerwa kawowa
Wystąpienia uczestników
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Entomologia w służbie medycyny sądowej – Karolina Piasecka
Wykorzystanie owadów w oczyszczaniu kośćca z tkanek miękkich na przykładzie Mącznika
młynarka (Tenebrio molitor) i Drewnojada (Zophobas morio) – Anna Łazuka
Włosy – materiał analityczny w badaniach kryminalistycznych
– Magdalena Gajek, Katarzyna Jurek, Małgorzata Iwona Szynkowska
Ziarna pyłku w służbie prawa
– Kamil Wydra, Krystyna Piotrowska-Weryszko, Natalia Korcz
Catch me if you can - kryminalistyka XXI wieku – Anna Winczakiewicz
Nieprawidłowości i uchybienia w oględzinach miejsca znalezienia zwłok
– Adriana Surwiło
Oględziny nielegalnego laboratorium narkotyków syntetycznych – Waldemar Krawczyk
Istota informatyki śledczej w postępowaniu karnym z perspektywy obrońcy
– Judyta Kasperkiewicz
Sądowo-weterynaryjna ocena obrażeń postrzałowych psa przy zastosowaniu tradycyjnych
metod badawczych oraz nowoczesnych technik obrazowania – Kinga Panasiuk-Flak
Ocena poziomu wiedzy i świadomości pacjentów oddziału toksykologicznokardiologicznego na temat zażywania popularnych leków o działaniu przeciwbólowym
i przeciwzapalnym – Kamil Wydra, Elżbieta Rusinek-Prystupa, Iwona Sembratowicz
12:30-13:30 Przerwa obiadowa
Wystąpienia uczestników
Czy DNA może kłamać? Chimery tetragametyczne w profilowaniu DNA
– Anna Jędrzejak, Kinga Piątek
Wykorzystanie eliminacyjnej bazy danych DNA jako kluczowy etap podczas analizy
i identyfikacji materiału dowodowego – Katarzyna Ćwik
Nowoczesne technologie na miejscu zdarzenia i ich wykorzystanie w procesie wykrywczym
– korzyści i ograniczenia – Leszek Koźmiński
Zawodna pamięć świadków naocznych – czy jesteśmy w stanie rzetelnie ocenić
wiarygodność? – Katarzyna Jakubowska
Fałszywe czy maskowane - z problematyki badawczej biegłego pismoznawcy
– Leszek Koźmiński
Podstawa prawna i wartość dowodowa ekspertyzy wariograficznej w wybranych krajach
europejskich – Łukasz B. Pilarz
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Rola badań kryminologicznych przy stosowaniu rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego
do optymalizacji pracy organów ścigania – Michał Górski
Profilowanie kryminalne narzędziem organów ścigania – Katarzyna Król
15:30-15:45 – Przerwa kawowa
Praktyczne zastosowanie metod antropologicznych w identyfikacji kryminalistycznej
– Amanda Krać
Identyfikacja zwłok przy pomocy znaków szczególnych – Adam Michalczewski
Kryminalistyczne aspekty badania wypadków lotniczych – Michał Lutek
Pojazd mechaniczny jako narzędzie zbrodni – analiza porównawcza na przykładzie studium
przypadku Olgi Hepnarovej i sprawy połanieckiej – Tomasz Berdzik
Przestępstwo groomingu jako element zjawiska pedofilii w sieci. Zagrożenia i metody
przeciwdziałania w świetle najnowszych badań
– Krzysztof Czekaj, Klaudia Wróblewska
Prawno-medyczne aspekty niemieckiego ludobójstwa osłanianego ,,eutanazją”
– Marlena Paszko
Uduszenia gwałtowne – fakty i mity – Magdalena Kwiatkowska, Mieszko Olczak
17:30-17:50 Sesja posterowa – Hol I piętro

Analiza markerów predyktywnych metodą minisekwencjonowania macierzowego w technologii DNAIMAGING – Jakub Czarny, Jolanta Powierska-Czarny
Nowe substancje psychoaktywne – Agnieszka Cholerzyńska
Zastosowanie cieczy jonowych do mikroekstrakcji narkotyków z moczu
– Sandra Rutecka, Rafał Kukawka, Marcin Śmiglak
Związek obrazu siebie i samoakceptacji z ekspresją gniewu w grupie nieletnich sprawczyń czynów
przestępczych – Agnieszka Kruczek
17:50 Podsumowanie konferencji
21:00-… – Spotkanie integracyjne, Pub Czytelnia, ul. Godebskiego 13

