
ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY NA KIERUNKU
KRYMINOLOGIA

STUDIA II 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 II 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 zakres kryminologii
2. Przedmiot badań kryminologicznych
3. Działy kryminologii
4.  Pojęcia  przestępstwa,  przestępczości,  przestępcy,  ofiary,  kontroli
społecznej
5. Metody badań kryminologicznych
6. Różnica pomiędzy kryminologią a kryminalistyką
7. Profilowanie kryminalne
8. Stosunek kryminologii do innych nauk
9. Teorie kryminologiczne nurtu klasycznego
10. Pojęcia psychopatii i niepoczytalności
11. Pojęcie konformizmu i nonkonformizmu
12. Pojęcie anomii
13. Pojęcie dewiacji pierwotnej i wtórnej
14. Przestępczość rzeczywista, ujawniona, nieujawniona
15. Źródła wiedzy o przestępczości – Statystyki.



16. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości
17. Pojęcia neokryminalizacji, dekryminalizacji, penalizacji, depenalizacji
18. Pojęcia abolicji, amnestii, ułaskawienia
19. Wpływ zmian społecznych na przestępczość
20. Problematyka przestępstw z użyciem przemocy
21. Pojęcie przemocy i agresji
22. Zjawisko wandalizmu
23. Przemoc domowa
24. Przestępczości gospodarcza
25. Przestępczości „białych kołnierzyków”
26. Przestępczość zorganizowana
27.  Rodzaje,  obszary  działania,  struktury  i  skutki  przestępczości
zorganizowanej
28. Terroryzm
29. Przestępczość powrotna
30. Recydywa w ujęciu jurydycznym, penitencjarnym, kryminologicznym
31. Pojęcie przestępcy zawodowego
32. Funkcjonowanie jednostek penitencjarnych
33. Podkultura więzienna i grypsera
34. Przestępczości nieletnich
35. Pojęcia nieletniego, czynu karalnego, demoralizacji
36. Zasady odpowiedzialności karnej nieletnich
37. Modele rodziny i style wychowania w rodzinie
38. Patologie w środowisku szkolnym
39. Funkcjonowanie zakładów poprawczych dla nieletnich
40. Problematyka przestępczości narkotykowej
41. Klasyfikacje środków odurzających
42. Problem dopalaczy
43.  Pojęcia  prohibicji,  taksy  kryminalizacyjnej,  narkomanii,  abstynencji,
legalizacji
44. Pranie "brudnych" pieniędzy - aspekty prawne i kryminologiczne
45. Bezpieczeństwo imprez masowych - aspekty prawne i kryminologiczne
46. Przestępstwa narkotykowe
47. Stalking - aspekty prawne i krymin0logiczne
48. Prowokacja w praktyce działania Policji i służb specjalnych
49. Zakup kontrolowany w praktyce działania Policji i służb specjalnych
50. Tajny agent Policji
51. Kryminalistyczne badania materiałów i urządzeń wybuchowych
52.  Modus  operandi  sprawcy  -  aspekty  prawno-dowodowe  i
kryminalistyczne
53.  Listy  anonimowe  jako  źródło  informacji  o  przestępstwie  –  aspekty
prawne i kryminologiczne
54. Prognoza kryminologiczna
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