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W szesnastym tomie „Problemów Współczesnej Kryminalistyki" umieszczono tradycyjnie, opra-

cowania przede wszystkim napisane przez uczestników seminarium doktorskiego prowadzonego 

w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Są to osoby zainteresowane hobbystycz-

nie i zawodowo kryminalistyką, młodzi naukowcy, a także praktycy. Starano się rozszerzać profil 

pisma, także o zagadnienia prawno-karne i prawno-procesowe, z wątkami wiedzy kryminalistycz-

nej, a taka formuła powoduje, że zwyczajowo prezentowane są teksty w porządku alfabetycznym 

nazwisk ich Autorów. 

Oddawany w ręce czytelników tom jest drugim, w którym prace do druku są kwalifikowane. 

Wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch, powołanych przez redaktorów naukowych perio-

dyku, recenzentów. 
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