
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU
KRYMINOLOGIA

STUDIA I STOPNIA STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE
- PROFIL PRAKTYCZNY:

W oparciu  o  zapisy  zawarte  w  Regulaminie  Studiów dotyczące  zakresu
wiedzy i  umiejętności  wymaganych  na  egzaminie  dyplomowym  oraz
program nauczania na studiach I stopnia na kierunku Kryminologia studia
stacjonarne  i  niestacjonarne –  profil praktyczny, ustala  się,  iż  student
odpowiada na trzy sformułowane do protokołu pytania:
• dwa  z  zakresu  treści  przedmiotów  podstawowych,  kierunkowych  i
specjalnościowych z listy zagadnień egzaminacyjnych,
• trzecie dotyczące tematyki napisanej przez studenta pracy dyplomowej.

ZAGADNIENIA Z ZAKRESU TREŚCI PODSTAWOWYCH I
KIERUNKOWYCH I SPECJALNOŚCIOWYCH (KRYMINOLOGIA

OGÓLNA):

1. Pojęcie i warunki rzetelnego procesu karnego.
2. Zasada legalizmu.
3. Zasada prawdy materialnej.
4. Zasada jawności procesu karnego.
5. Zasada domniemania niewinności i zasada prawa do obrony.
6.  Organy  i  strony  postępowania  karnego.  Reprezentanci  stron
procesowych.
7.  Źródło  dowodowe  i  środek  dowodowy.  Wprowadzanie  dowodów  do
procesu karnego i ich ocena.
8. Cel, przesłanki oraz dyrektywy stosowania środków zapobiegawczych i
ich rodzaje rodzaje.
9. Tymczasowe aresztowanie jako środek zapobiegawczy.
10. Postępowanie przygotowawcze.
11. Przebieg postępowania przed sądem I instancji.
12. Apelacja i zażalenie jako środki odwoławcze.



13. Kasacja jako nadzwyczajny środek zaskarżenia.
14. Pojęcie, istota i rodzaje postępowań szczególnych.
15. Pojęcie i przedmiot badań kryminologii.
16. Założenia kryminologii klasycznej.
17. Założenia kryminologii pozytywistycznej.
18. Założenia kryminologii antynaturalistycznej.
19. Założenia kryminologii neoklasycznej.
20. Teorie biologiczne (ogólny zarys koncepcji i wybrana teoria).
21. Teorie psychologiczne (ogólny zarys koncepcji i wybrana teoria).
22. Teorie socjologiczne (ogólny zarys koncepcji i wybrana teoria).
23. Wiktymologia (rodzaje i koncepcje).
24. Proces wiktymizacji (definicja i rodzaje).
25. Predestynacja wiktymologiczna (definicja i rodzaje).
26. Rola ofiary w genezie przestępstwa
27. Pojęcie zapobiegania przestępczości, prewencji i profilaktyki.
28. Prewencja generalna i prewencja indywidualna.
29. Pojęcie kryminalizacji i penalizacji.
30 Źródła wiedzy o przestępczości
31. Pojecie kryminologii i jej zakres
32. Przestępczość a zmiana społeczna
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