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Циљ предмета
Омогућава студентима усвајање потребних теоријских и практичних знања о важећим
законским регулативама које су везане за форензичку лабораторију и форензичка испитивања,
као и о принципима неопходним у формирању система квалитета форензичких лабораторија.
Исход предмета
Након успешног заврашеног курса студент је у стању да: примени знање о принципима и
методама којима се обезбеђује квалитет савремене форензичке лабораторије; демонстрира
поступке форензичара од момента узорковања трагова са лица места до момента презентовања
резултата на суду, самостално бира опрему, модификује и примењује аналитичке методе у
форензичким испитивањима у складу са QA/QC програмом, као и са FDA, EPA и ISO
смерницама; компетитивно учествује у процесима интерних контрола квалитета унутар
форензичке лабораторије, међулабораторијских поређења, тестирању стручности особља и
ревизији.
Садржај предмета
Теоријска настава
Законске регулативе, домаћи и интернационални прописи везани за форензичку лабораторију и
форензичка испитивања. Увод у контролу квалитета форензичких лабораторија преко
одговарајућег програма (QA/QC), са освртом на FDA, EPA и ISO смернице. Правилници о
контроли квалитета везани за: особље, опрему, узорковање, аналитичке поступке, архивирање,
складиштење форензичког материјала и начину презентовања резултатата на суду. Интерна
контрола квалитета (QC) унутар форензичке лабораторије, међулабораторијска поређења,
тестирање стручности особља и ревизије. Конкретни примери контроле квалитета
лабораторија и процедура у појединим областима - обрада, анализа и дискусија на одређене
теме.
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Број часова активне наставе: Теоријска настава:
Аудиторне вежбе:
5 (75)
3 (45)
2 (30)
Методе извођења наставе: Предавања, аудиторне вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
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