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Dalyko anotacija
Teismo ekspertizės dalykas skirtas supažindinti su teismo ekspertizės teorija ir vieta
baudžiamosios justicijos mokslų sistemoje.
Studijų eigoje analizuojama teismo ekspertizės samprata, dalykas, objektas ir uždaviniai;
teismo eksperto samprata ir teisinis statusas; specialių žinių samprata, joms keliami
reikalavimai, panaudojimo ypatumai ikiteisminio tyrimo ir bylos tyrimo ir nagrinėjimo teisme
metu; teismo ekspertizės atlikimo eiga, rezultatų vertinimas ir įforminimas; teismo
ekspertizės išvadų vertinimas; teismo ekspertizių rūšys, jų sprendžiami uždaviniai, medžiagos
parengimo ypatumai bei siekiama išryškinti šio instituto problematiką, diskusinius aspektus
bei praktinio taikymo tendencijas.
Baigęs studijuoti dalyką doktorantas turi suprasti teismo ekspertizės teorijos struktūrą,
vartojamų joje kategorijų sistemą bei turėti žinių, kaip tos pačios kategorijos yra suvokiamos
ir interpretuojamos teisės doktrinoje, teisėkūros procese ir jurisprudencijoje. Baigęs studijuoti
dalyką doktorantas turi gebėti pasirinktą teismo ekspertizės problemą nagrinėti platesniame
teisės teorinių problemų kontekste, mokėti įvairius teisės tyrimo metodus pritaikyti teorinėms
bei praktinėms teismo ekspertizės problemoms vertinti ir spręsti.
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